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1.

Η ΕΥΡΩΠΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Σήµερα παρά ποτέ η Ευρώπη χρειάζεται τη βιοµηχανία και η βιοµηχανία χρειάζεται την
Ευρώπη. Η ενιαία αγορά, µε 500 εκατοµµύρια καταναλωτές, 230 εκατοµµύρια εργαζοµένους
και 20 εκατοµµύρια επιχειρηµατίες, είναι βασικό µέσο για την επίτευξη ανταγωνιστικής
βιοµηχανικής Ευρώπης. Μία στις τέσσερις θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στη µεταποιητική βιοµηχανία και τουλάχιστον µία ακόµα στις
τέσσερις είναι σε συνδεόµενες υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη βιοµηχανία ως προµηθευτές
ή ως πελάτες. Το 80 % του συνόλου των προσπαθειών στον τοµέα της έρευνας και της
ανάπτυξης καταβάλλονται στη βιοµηχανία – είναι µοχλός καινοτοµίας και πάροχος λύσεων
στις προκλήσεις τις οποίες αντιµετωπίζουν οι κοινωνίες µας.
Είναι σηµαντικό να αυξηθεί η παραγωγικότητα στη βιοµηχανία µεταποίησης και τις
συναφείς υπηρεσίες ώστε να υποστηριχθεί η ανάκαµψη της οικονοµικής µεγέθυνσης και της
απασχόλησης, να αποκατασταθεί η υγεία και η βιωσιµότητα της οικονοµίας της ΕΕ και να
καταστεί δυνατό να διατηρηθεί το κοινωνικό µοντέλο µας. Συνεπώς, η βιοµηχανία βρίσκεται
στο επίκεντρο του νέου µοντέλου ανάπτυξης για την οικονοµία της ΕΕ, όπως σκιαγραφήθηκε
στη στρατηγική «Ευρώπη 2020».
Η χρηµατοπιστωτική και οικονοµική κρίση έστρεψε εκ νέου την προσοχή στην καίρια
σηµασία µιας ισχυρής, ανταγωνιστικής και διαφοροποιηµένης αλυσίδας αξίας της
µεταποιητικής βιοµηχανίας για την ανταγωνιστικότητα και τη δυνατότητα δηµιουργίας
θέσεων εργασίας της ΕΕ. Η παρούσα ανακοίνωση καθορίζει ένα στρατηγικό πλαίσιο για µια
νέα ολοκληρωµένη βιοµηχανική πολιτική που θα ενθαρρύνει την οικονοµική ανάκαµψη και
τη δηµιουργία θέσεων εργασίας µέσω της εξασφάλισης ακµάζουσας βιοµηχανικής βάσης
παγκόσµιας κλάσης στην ΕΕ.
Οι ΜΜΕ αποτελούν περίπου τα 2/3 της απασχόλησης της βιοµηχανίας, ενώ και ένα µεγάλο
µερίδιο των δυνατοτήτων οικονοµικής µεγέθυνσης και απασχόλησης στην ΕΕ βρίσκεται στις
δραστήριες και δυναµικές ΜΜΕ της. Η προαγωγή της δηµιουργίας, της οικονοµικής
µεγέθυνσης και της διεθνοποίησης των ΜΜΕ πρέπει, έτσι, να αποτελέσει τον πυρήνα µιας
νέας ολοκληρωµένης βιοµηχανικής πολιτικής της ΕΕ.
Κατά την τελευταία δεκαετία το παγκόσµιο επιχειρηµατικό περιβάλλον άλλαξε δραστικά1.
Η αλλαγή αυτή έχει ως αποτέλεσµα τόσο προκλήσεις όσο και ευκαιρίες για την ευρωπαϊκή
βιοµηχανία: η βιοµηχανική πολιτική θα πρέπει να βοηθήσει τη βιοµηχανία να αδράξει αυτές
τις ευκαιρίες. Η βιοµηχανία της ΕΕ ανταγωνίζεται µε την Κίνα, τη Βραζιλία, την Ινδία και
άλλες αναδυόµενες οικονοµίες και σε προϊόντα υψηλής αξίας. Η τεχνολογία, η ΤΠΕ και οι
δεξιότητες καθίστανται όλο και πιο σηµαντικά στοιχεία για τη διεθνή ανταγωνιστικότητα. Οι
διεθνείς αλυσίδες αξίας καθίστανται όλο και περισσότερο διασυνδεδεµένες, ενώ υπάρχει όλο
και µεγαλύτερος ανταγωνισµός για την ενέργεια και πρώτες ύλες που σπανίζουν. Η
βιοµηχανία της ΕΕ πρέπει επίσης να αναλάβει ηγετικό ρόλο κατά τη µετάβαση στην
οικονοµία χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα µε αποδοτικότητα στη χρήση των
πόρων.

1
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Γ∆ Επιχειρήσεων και Βιοµηχανίας: «Η µεταποιητική βιοµηχανία της ΕΕ: Προκλήσεις και ευκαιρίες για
τα επόµενα έτη».
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Υπάρχουν λόγοι που µας κάνουν να έχουµε εµπιστοσύνη στην ικανότητα της βιοµηχανίας της
ΕΕ να υπερνικήσει αυτές τις προκλήσεις και να εξακολουθήσει να είναι ο κινητήριος µοχλός
οικονοµικής µεγέθυνσης στην οικονοµία της ΕΕ. Έως τις αρχές της χρηµατοπιστωτικής και
οικονοµικής κρίσης, η ευρωπαϊκή βιοµηχανία είχε ανταποκριθεί ικανοποιητικά σε αυτό το
ταχέως µεταβαλλόµενο περιβάλλον. Είχε διατηρήσει µε επιτυχία το µερίδιό της του
παγκόσµιου εµπορίου κατά την τελευταία δεκαετία έναντι της έντονης πίεσης από τους νέους
ανταγωνιστές. Η ίδια η µεταποίηση αντιπροσωπεύει το 75 % των εξαγωγών. Τοµείς όπως ο
τοµέας των φαρµάκων και ο τοµέας της µηχανικής αναπτύχθηκαν ιδιαίτερα. Η
αυτοκινητοβιοµηχανία, η βιοµηχανία χηµικών και η αεροδιαστηµική βιοµηχανία
επεκτείνονταν επίσης. Ενώ η οικονοµική κρίση αρχικά προκάλεσε προσωρινή κατάρρευση
της µεταποιητικής παραγωγής, ακολούθησε µια έντονη ανάκαµψη, καθώς επανέκαµψε η
οικονοµική µεγέθυνση του παγκόσµιου εµπορίου και καθώς περιορίστηκαν τα υπερβολικά
αποθέµατα. Βεβαίως, κάποιοι τοµείς επλήγησαν πιο σοβαρά και για µεγαλύτερη διάρκεια από
ό,τι άλλοι.
Ένας δυναµικός και ιδιαίτερα ανταγωνιστικός µεταποιητικός τοµέας µπορεί να
παράσχει τους πόρους και πολλές από τις λύσεις για τις κοινωνικές αλλαγές που
αντιµετωπίζει η ΕΕ, όπως η κλιµατική αλλαγή, η υγεία και η γήρανση του πληθυσµού,
καθώς και την ανάπτυξη υγιούς, ασφαλούς και σίγουρης κοινωνίας και ακµάζουσας
κοινωνικής οικονοµίας της αγοράς.
Η αναγκαία µετάβαση σε µια πιο βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς οικονοµία µε
αποδοτικότητα πόρων θα πρέπει να υποστηριχθεί τόσο από οριζόντιες όσο και από
τοµεακές πολιτικές σε όλα τα επίπεδα και θα απαιτήσει ενισχυµένη ευρωπαϊκή διακυβέρνηση
και κοινωνικό διάλογο.
2.

ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η παρούσα ανακοίνωση προτείνει µια νέα προσέγγιση στη βιοµηχανική πολιτική που θα
θέσει την οικονοµία της ΕΕ σε πορεία δυναµικής ανάπτυξης, ενισχύοντας την
ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, παρέχοντας ανάπτυξη και θέσεις εργασίας και διευκολύνοντας τη
µετάβαση στην οικονοµία χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα και αποδοτικότητας
των πόρων.
Ένα φιλόδοξο πλαίσιο στρατηγικής για µια νέα πολιτική βιοµηχανικής ανταγωνιστικότητας
πρέπει να θέσει την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιµότητα της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας στο
επίκεντρο. Αυτή στρατηγική απαιτεί τη θεώρηση της βιοµηχανικής πολιτικής υπό την
ευρύτερή της έννοια:
Πρώτον, πρόκειται για εκείνες τις πολιτικές που έχουν αντίκτυπο στο κόστος, την τιµή και
την καινοτοµική ανταγωνιστικότητα της βιοµηχανίας και των επιµέρους τοµέων, όπως π.χ. οι
πολιτικές τυποποίησης ή καινοτοµίας ή οι τοµεακές πολιτικές που έχουν στόχο, π.χ. τις
επιδόσεις καινοτοµίας των επιµέρους τοµέων.
∆εύτερον, είναι αναγκαίο να εξετάσουµε τις συνέπειες της ανταγωνιστικότητας όλων των
άλλων πρωτοβουλιών πολιτικής, όπως π.χ. των πολιτικών για τις µεταφορές, την ενέργεια,
των περιβαλλοντικών πολιτικών ή των κοινωνικών πολιτικών και των πολιτικών προστασίας
του καταναλωτή αλλά και της πολιτικής για την ενιαία αγορά ή των εµπορικών πολιτικών. Οι
πολιτικές αυτές αποτελούν κρίσιµες συνιστώσες της συνολικής δέσµης µέτρων, καθώς
µπορούν να έχουν σηµαντική επίδραση στο κόστος, την τιµή και την καινοτοµική
ανταγωνιστικότητα της βιοµηχανίας.
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Αυτή η νέα προσέγγιση χαρακτηρίζεται από:
• συνδυασµό της οριζόντιας βάσης και της τοµεακής εφαρµογής. Οι υφιστάµενες
προκλήσεις απαιτούν δραστικές προσπάθειες προσαρµογής και φιλόδοξες στρατηγικές
µετάβασης από τους διαφορετικούς οικονοµικούς τοµείς. Όλοι οι τοµείς είναι
σηµαντικοί και η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να εφαρµόζει µια εξατοµικευµένη
προσέγγιση σε όλους τους τοµείς. Όταν ενδείκνυται, η Επιτροπή θα εξετάσει τα
κατάλληλα µέτρα για την ενηµέρωση των καταναλωτών και την προαγωγή της
βιοµηχανικής αριστείας σε δεδοµένους τοµείς. Συντονισµένες, ευρωπαϊκές απαντήσεις
πολιτικής. Η κατανοµή της εργασίας σε ολόκληρη την υφήλιο εντείνεται και οι έννοιες
των εθνικών τοµέων ή βιοµηχανιών µε µικρή αλληλεπίδραση µε άλλους τοµείς ή τον
υπόλοιπο κόσµο καθίστανται λιγότερο συναφείς.
• Πρέπει να εξεταστεί ολόκληρη η αλυσίδα αξίας και εφοδιασµού, από την πρόσβαση
στην ενέργεια και στις πρώτες ύλες έως τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης µετά την πώληση και
την ανακύκλωση των υλικών. Ορισµένα τµήµατα αυτής της αλυσίδας θα βρίσκονται εκτός
της Ευρώπης· ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο όλες οι βιοµηχανίες να έχουν ένα
«αντανακλαστικό παγκοσµιοποίησης».
• Η Επιτροπή θα υποβάλλει τακτικά εκθέσεις σχετικά µε την ανταγωνιστικότητα και
τις βιοµηχανικές πολιτικές και επιδόσεις της ΕΕ και των κρατών µελών. Καθώς
πολλές από τις σχετικές συνθήκες πλαισίου για µια ανταγωνιστική και βιώσιµη βιοµηχανία
ορίζονται σε επίπεδο κράτους µέλους, η παρακολούθηση δεν θα πρέπει να καλύπτει µόνον
τις επιδόσεις ανταγωνιστικότητας αλλά και τις πολιτικές ανταγωνιστικότητας2.
Η επιτυχία αυτής της νέας βιοµηχανικής πολιτικής θα µεταφραστεί άµεσα σε αυξηµένη
οικονοµική µεγέθυνση και απασχόληση και σε βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας
της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας. Επιπλέον, η χρήση πόρων και ενέργειας και οι εκποµπές αερίων
του θερµοκηπίου θα πρέπει να αποσυνδεθούν από την αύξηση της παραγωγής σύµφωνα µε
τις γενικές φιλοδοξίες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».
3.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

3.1.

Θωράκιση ανταγωνιστικότητας και εφαρµογή ευφυούς ρύθµισης

Παρά το ορθώς ανεπτυγµένο σώµα νοµοθεσίας και κανονιστικής ρύθµισης της ΕΕ,
εξακολουθεί να υπάρχει σηµαντικό πεδίο εφαρµογής για τη βελτίωση της κανονιστικής
ρύθµισης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Είναι αναγκαία η περαιτέρω κίνηση προς ευφυή
ρύθµιση3 σε όλα τα επίπεδα ρυθµιστικής παρέµβασης και σε όλα τα διαφορετικά πολιτικά
πεδία που επηρεάζουν τη βιοµηχανική ανταγωνιστικότητα. Αυτή η κίνηση έχει δύο
διαστάσεις.
Πρώτον, είναι σηµαντικό να εξασφαλιστεί ότι όλες οι προτάσεις πολιτικής µε σηµαντικό
αντίκτυπο στη βιοµηχανία υποβάλλονται σε ενδελεχή ανάλυση για τις επιπτώσεις τους στην

2

3
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Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά µε τις επιδόσεις και τις πολιτικές
ανταγωνιστικότητας των κρατών µελών SEC(2010)XXXX. Τα βασικά πορίσµατα της έκθεσης όσον
αφορά τις προκλήσεις που είναι κοινές για πολλά κράτη µέλη της ΕΕ τονίζονται σε πλαίσια στο
κείµενο.
COM(2010) 543
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ανταγωνιστικότητα. Παραδείγµατα τέτοιων µέτρων είναι η νέα νοµοθεσία για την εσωτερική
αγορά, οι σηµαντικές ρυθµίσεις των χρηµατοοικονοµικών αγορών που ενδέχεται να
επηρεάζουν την πρόσβαση στη χρηµατοδότηση και η νέα νοµοθεσία για την κλιµατική
αλλαγή ή για το περιβάλλον. Η ανάλυση των επιπτώσεων στην ανταγωνιστικότητα θα
πραγµατοποιείται µέσω της υφιστάµενης διαδικασίας εκτίµησης επιπτώσεων µε:
– αξιολόγηση και υποβολή έκθεσης για τις συνολικές επιπτώσεις µιας πρότασης στην
ανταγωνιστικότητα, συµπεριλαµβανοµένων της επένδυσης, του κόστους, της τιµής και
των καινοτόµων επιπτώσεων στη βιοµηχανία και τους επιµέρους τοµείς, καθώς και της
ικανοποίησης των καταναλωτών και λαµβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις πιθανές
αλληλεπιδράσεις µεταξύ της πρότασης πολιτικής και άλλης υφιστάµενης ή σχεδιαζόµενης
νοµοθεσίας και ρύθµισης·
– εξασφάλιση της διαφάνειας του προγραµµατισµένου έργου αξιολόγησης των επιπτώσεων
µέσω της δηµοσίευσης χαρτών πορείας για όλες τις πρωτοβουλίες που είναι πιθανό να
έχουν σηµαντικό αντίκτυπο, συµπεριλαµβανοµένων των πρωτοβουλιών για την
ανταγωνιστικότητα·
– αναζήτηση της γνώµης των επιχειρήσεων και άλλων ενδιαφερόµενων µερών στην
προετοιµασία σηµαντικών νοµοθετικών πρωτοβουλιών µέσω διαβούλευσης των
ενδιαφερόµενων µερών και της ενθάρρυνσής τους να κάνουν χρήση των χαρτών πορείας
κατά την εκπόνηση των συµβολών τους στη διαδικασία χάραξης πολιτικής·
– συνεχής εξασφάλιση ότι όλες οι σηµαντικές προτάσεις της Επιτροπής που είναι πιθανόν να
έχουν σηµαντικό αντίκτυπο, συµπεριλαµβανοµένων των σχεδίων δράσης (και εµπορικών
εντολών διαπραγµάτευσης), υφίστανται εκτίµηση επιπτώσεων και υποβάλλονται στην
«Επιτροπή εκτίµησης επιπτώσεων»·
– επισήµανση στους χάρτες πορείας που συνοδεύουν το ετήσιο πρόγραµµα εργασίας των
µέτρων που θα υποβληθούν σε αξιολόγηση επιπτώσεων.
Το δεύτερο στοιχείο θα είναι η αξιολόγηση εκ των υστέρων των επιπτώσεων της
νοµοθεσίας στην ανταγωνιστικότητα. Οι συστηµατικές αξιολογήσεις της νοµοθεσίας πρέπει
να καταστούν αναπόσπαστο µέρος της ευφυούς ρύθµισης. Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων
θα οδηγήσει σε µια πιο δυναµική και διαφανή διαδικασία χάραξης πολιτικής βάσει στοιχείων,
ενώ θα συµβάλει και στον εντοπισµό νέων ευκαιριών για τη βελτίωση της ποιότητας της
νοµοθεσίας, συµπεριλαµβανοµένων της απλούστευσης και της µείωσης του διοικητικού
φόρτου. Καθώς η νοµοθεσία στο παρελθόν, κατά κανόνα, επικεντρωνόταν στην
αντιµετώπιση πρωταρχικών στόχων (όπως π.χ. η εξασφάλιση της ρύθµισης της ενιαίας
αγοράς, η ικανοποίηση των περιβαλλοντικών στόχων κ.λπ.), οι πιθανές επιπτώσεις στη
βιοµηχανική ανταγωνιστικότητα και, ιδίως, ο συσσωρευµένος αντίκτυπος της νοµοθεσίας δεν
αξιολογούνταν πάντα πλήρως. Η Επιτροπή προτίθεται, για το λόγο αυτό, να συµπληρώσει
την αξιολόγηση των επιµέρους τµηµάτων της νοµοθεσίας µε πιο ολοκληρωµένες
αξιολογήσεις πολιτικής. Αυτοί οι «έλεγχοι καλής κατάστασης» θα αξιολογούν κατά πόσον το
ρυθµιστικό πλαίσιο για έναν τοµέα πολιτικής είναι «κατάλληλο για το σκοπό» και, αν όχι, τι
θα πρέπει να βελτιωθεί. Η διαδικασία αυτή θα στοχεύσει στη µείωση των υπερβολικών
επιβαρύνσεων και θα εξορθολογήσει τα στρώµατα της νοµοθεσίας που συσσωρεύτηκαν µε το
χρόνο, προσδιορίζοντας επικαλύψεις, κενά, ασυνέπειες και ξεπερασµένα µέτρα. Η εµπειρία
που αποκτήθηκε από την απλούστευση της νοµοθεσίας στο πλαίσιο της «νέας προσέγγισης»
για την ενιαία αγορά αγαθών µπορεί να παράσχει πολύτιµα στοιχεία στο πλαίσιο αυτό.
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Παρά την ουσιαστική πρόοδο τα τελευταία χρόνια, η µεγάλη πλειονότητα των κρατών µελών
εξακολουθεί να αντιµετωπίζει σοβαρές και προσδιοριζόµενες προκλήσεις όσον αφορά την
ευφυή ρύθµιση και το επιχειρηµατικό περιβάλλον, ιδίως για τις ΜΜΕ. Πρέπει να
καταβληθούν αυξηµένες και πιο συστηµατικές προσπάθειες από τα κράτη µέλη για να
µειωθεί ο διοικητικός φόρτος, να επιδιωχθεί η βελτίωση της νοµοθεσίας και οι πολιτικές
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, να εφαρµοστεί η αρχή «σκέψου πρώτα σε µικρή κλίµακα» και
να απλουστευτούν τα συστήµατα υποστήριξης. Η ανταλλαγή βέλτιστης πρακτικής µεταξύ
των αρµόδιων χάραξης πολιτικής µπορεί να επιτρέψει την επίτευξη των στόχων πολιτικής µε
λιγότερο επαχθείς τρόπους.
Είναι επίσης αναγκαίο να συνεχιστεί η βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος για τις
ΜΜΕ. Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη σηµειωθεί µεγάλη πρόοδος βάσει της στρατηγικής της
Λισαβόνας και του νόµου περί µικρών επιχειρήσεων (Small Business Act) που εκδόθηκαν
από την Επιτροπή τον Ιούνιο του 20084. Ωστόσο, είναι αναγκαία η περαιτέρω πρόοδος µέσω
της διαρκούς εφαρµογής της αρχής «σκέψου πρώτα σε µικρή κλίµακα» και µέσω νέων
πρωτοβουλιών για την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ, όπως π.χ. πρόσβαση
σε οικοαγορές και οικοκαινοτοµία, και της συνεργασίας µεταξύ των επιχειρήσεων και της
διεθνοποίησης.
Η Επιτροπή θα:
• πραγµατοποιήσει ενισχυµένη ανάλυση του αντικτύπου στη βιοµηχανική ανταγωνιστικότητα
για όλες τις σηµαντικές νέες προτάσεις πολιτικής µε σηµαντικό αντίκτυπο στη βιοµηχανία
στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης επιπτώσεων και θα συµµετέχει σε αξιολογήσεις εκ
των υστέρων και «ελέγχους καλής κατάστασης» της νοµοθεσίας της ΕΕ,
συµπεριλαµβανοµένων των ζητηµάτων βιοµηχανικού ανταγωνισµού (από το 2011 και µετά)·
• επανεξετάσει το νόµο περί µικρών επιχειρήσεων προκειµένου να εξακολουθήσει να
βελτιώνει το επιχειρηµατικό περιβάλλον για τις ΜΜΕ και θα αντιµετωπίσει τα αναδυόµενα
ζητήµατα, όπως η πρόσβαση στις οικοαγορές και στην οικοκαινοτοµία, η συνεργασία µεταξύ
επιχειρήσεων και η διεθνοποίηση. (2010)
Τα κράτη µέλη καλούνται να:
• εξασφαλίσουν την αξιολόγηση του αντικτύπου στη βιοµηχανική ανταγωνιστικότητα των
ιδίων σηµαντικών προτάσεων πολιτικής τους, να εφαρµόσουν τους «ελέγχους καλής
κατάστασης» της νοµοθεσίας τους,
• να εφαρµόσουν το νόµο περί µικρών επιχειρήσεων, να προβούν σε περαιτέρω βελτιώσεις
στο επιχειρηµατικό περιβάλλον, καθώς και να εφαρµόσουν την αρχή «σκέψου πρώτα σε
µικρή κλίµακα».
3.2.

Βελτίωση της πρόσβασης σε χρηµατοδότηση για τις επιχειρήσεις

Είναι σηµαντικό να καταστούν οι χρηµατοπιστωτικές αγορές πιο ελαστικές και
αποδοτικές και να εξασφαλιστεί ότι έχουν τα ορθά κίνητρα για να χρηµατοδοτήσουν την
πραγµατική οικονοµία και τις επενδύσεις αντί να εµπλακούν σε κερδοσκοπία στις
χρηµατοπιστωτικές αγορές. Η ρύθµιση της χρηµατοπιστωτικής αγοράς πρέπει να αποφύγει τη
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διακινδύνευση των πιο βραχυπρόθεσµων αναγκών χρηµατοδότησης της πραγµατικής
οικονοµίας και της ικανότητας των εταιρειών να αντισταθµίσουν τους κινδύνους.
Η πρόσβαση σε χρηµατοδότηση προσδιορίστηκε από τα περισσότερα κράτη µέλη ως
σηµαντική στένωση, ιδίως για τις ΜΜΕ και τη χρηµατοδότηση της καινοτοµίας. Πολλές
χώρες χρησιµοποίησαν το προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για να αναπτύξουν
µέτρα οικονοµικής ανάκαµψης. Ειδικότερα, τα κράτη µέλη ενίσχυσαν τις εξαγωγικές
πιστώσεις, την ασφάλεια των εξαγωγών και τα συστήµατα τραπεζικών εγγυήσεων δανείων
των ΜΜΕ. Οι καθυστερηµένες πληρωµές από το δηµόσιο τοµέα εξακολουθούν να αποτελούν
πρόβληµα στην πλειονότητα των χωρών και, σε ορισµένες χώρες, υπάρχει σαφές περιθώριο
για την ουσιαστική µείωση των καθυστερήσεων πληρωµών.
Έπειτα από την χρηµατοπιστωτική και οικονοµική κρίση, η πρόσβαση σε χρηµατοδότηση
για τις επιχειρήσεις παραµένει σηµαντική πρόκληση, ιδίως για τις ΜΜΕ. Η διαθεσιµότητα
πίστωσης εξακολουθεί να µην έχει επιστρέψει στο κανονικό επίπεδο και οι
χρηµατοπιστωτικές αγορές παραµένουν απρόθυµες να διακινδυνεύσουν. Η Επιτροπή
δηµιούργησε το Φόρουµ χρηµατοδότησης ΜΜΕ (SME Finance Forum) µε
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και εκπροσώπους των επιχειρήσεων για να αξιολογεί και να
διαδίδει βέλτιστες πρακτικές και να βρίσκει νέες καινοτόµους λύσεις για να εξασφαλίζει την
πρόσβαση σε χρηµατοδότηση για επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ.
Ο εκσυγχρονισµός της βιοµηχανικής βάσης και της υποδοµής της Ευρώπης στα οποία
στηρίζεται θα απαιτήσει σηµαντικές νέες επενδύσεις, στις οποίες περιλαµβάνονται
περισσότερο ιδιωτικό κεφάλαιο για παραγωγικές επενδύσεις, ιδίως µέσω των αγορών
επιχειρηµατικού κεφαλαίου. Αυτό ισχύει ιδίως για τη χρηµατοδότηση νέων επιχειρήσεων,
δυναµικά επεκτεινόµενων εταιριών και έρευνας και ανάπτυξης και καινοτοµίας που συχνά
δεν µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από χρηµατοδότηση µε ίδια κεφάλαια. ∆εδοµένης της
τρέχουσας πολύ σηµαντικής επιδείνωσης της κατάστασης των δηµόσιων οικονοµικών σε
αρκετά κράτη µέλη, πρέπει να διερευνηθούν νέες και καινοτόµοι λύσεις,
συµπεριλαµβανοµένων των συστηµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από την περιφερειακή
πολιτική της ΕΕ και την ΚΓΠ για τον τοµέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής,
προκειµένου να εξασφαλιστεί αποδοτική και αποτελεσµατική χρηµατοοικονοµική
υποστήριξη ώστε να υποβοηθηθεί η ευθυγράµµιση της δηµόσιας χρηµατοδότησης και των
µηχανισµών παροχής κινήτρων µε τους στρατηγικούς στόχους της ΕΕ.
Μεγάλης κλίµακας σχέδια ιδιωτικών επενδύσεων και επενδύσεων υποδοµών βασίζονται
επίσης σε καλά λειτουργούσες χρηµατοπιστωτικές αγορές. Μπορούν να προσελκύσουν
ιδιωτικά και δηµόσια κεφάλαια από χώρες εκτός της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένων των ξένων
άµεσων επενδύσεων από κρατικά επενδυτικά ταµεία. Είναι σηµαντικό αυτά τα κεφάλαια να
λειτουργούν σε ανοικτό επενδυτικό κλίµα και να τηρούν ορισµένα πρότυπα όσον αφορά τη
διαφάνεια και τη διακυβέρνηση, σύµφωνα µε τις βέλτιστες πρακτικές που δηµιουργήθηκαν
από το ∆ΝΤ και τον ΟΟΣΑ.
Η Επιτροπή θα:
• προτείνει νοµοθεσία, σύµφωνα µε την «Ανακοίνωση για τα επόµενα βήµατα στην
µεταρρύθµιση των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών»5, για να εξασφαλίσει ότι οι
χρηµατοπιστωτικές αγορές καθίστανται όλο και πιο ανθεκτικές και αποδοτικές, ενώ
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παράλληλα θα εξασφαλίζει ότι δεν θέτουν σε κίνδυνο τις χρηµατοδοτικές ανάγκες της
πραγµατικής οικονοµίας. Κατά την εκπόνηση µελλοντικής νοµοθεσίας θα αξιολογηθεί και θα
ληφθεί πλήρως υπόψη ο πιθανός αντίκτυπος στην πρόσβαση σε χρηµατοδότηση, ιδίως για τις
ΜΜΕ .
• εξετάσει κατά πόσον τα ευρωπαϊκά χρηµατοοικονοµικά µέσα µπορούν να επικεντρωθούν εκ
νέου στην επόµενη περίοδο προγραµµατισµού µετά το 2013 ώστε να συµβάλουν στην
αντιµετώπιση των αδυναµιών της αγοράς όσον αφορά τη χρηµατοδότηση µικρών
επιχειρήσεων και καινοτοµίας.
Τα κράτη µέλη καλούνται να αναπτύξουν και να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές σχετικά µε
κυβερνητικά συστήµατα για την πρόσβαση σε χρηµατοδότηση (2011/12).
4.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

4.1.

Ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς και εφαρµογή των δικαιωµάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας

Η ενιαία αγορά αποτέλεσε έναν από τους κύριους κινητήρες της οικονοµικής µεγέθυνσης
στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία είκοσι χρόνια. Παρείχε στη βιοµηχανία της ΕΕ
σηµαντικές µειώσεις όσον αφορά τα διασυνοριακά εµπορικά κόστη και αυξηµένο
ανταγωνισµό, ενώ παρείχε και σηµαντικές οικονοµίες κλίµακας και πεδίο δράσης λόγω της
διαθεσιµότητας µιας πανευρωπαϊκής αγοράς. Ωστόσο, ορισµένοι φραγµοί παραµένουν. Οι
φραγµοί αυτοί περιλαµβάνουν αποκλίνοντες εθνικούς κανόνες, επικάλυψη διαδικασιών και
δυσχέρειες όσον αφορά την πρόσβαση σε ορισµένους τοµείς της αγοράς. Η «Πράξη για την
ενιαία αγορά», στοχεύει στην αντιµετώπιση των εν λόγω φραγµών και, ταυτόχρονα, στην
ανανέωση της εµπιστοσύνης στην ενιαία αγορά. Την εµπιστοσύνη των επιχειρήσεων, των
εργαζοµένων, των επενδυτών και των καταναλωτών ότι θα ωφεληθούν όλοι από µία ενιαία
αγορά που ευνοεί µια ιδιαίτερα ανταγωνιστική οικονοµία κοινωνικής αγοράς.
Έχει πραγµατοποιηθεί σηµαντική προσέγγιση των νοµοθεσιών σε αρκετούς τοµείς
νοµοθεσίας σχετικά µε την οικονοµική δραστηριότητα. Ωστόσο, η ευρωπαϊκή βιοµηχανία και
οι ευρωπαίοι πολίτες εξακολουθούν κατά κανόνα να αντιµετωπίζουν 27 πολύ διαφορετικά
νοµικά περιβάλλοντα σε εθνικό, καθώς και σε περιφερειακό επίπεδο. Αυτό το γεγονός
εµποδίζει την αποδοτική κατανοµή πόρων στην Ευρώπη και την ανταγωνιστικότητα της
ευρωπαϊκής βιοµηχανίας. Είναι σηµαντικό να εξεταστεί ενδελεχώς η υφιστάµενη νοµοθεσία
και διοικητικές διαδικασίες για να προσδιοριστεί το πεδίο περαιτέρω ενίσχυσης της
εναρµόνισης που θα ενισχύει την αποδοτικότητα. Ενώ µέρος του έργου αυτού έχει ήδη
ξεκινήσει, σε πολλούς τοµείς το έργο εξακολουθεί να πρέπει να αρχίσει.
Οι υπηρεσίες που συνδέονται µε τις επιχειρήσεις, όπως π.χ. η εφοδιαστική, η διαχείριση
εγκαταστάσεων, ο σχεδιασµός, η εµπορία και η διαφήµιση γίνονται όλο και πιο σηµαντικές
για τη σύγχρονη µεταποίηση. Και τα δύο είναι βασικές εισροές και ενισχύουν την αξία των
προϊόντων. Ενώ η εφαρµογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες έχει αφαιρέσει διοικητικούς
φραγµούς όσον αφορά τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών, εξακολουθούν να υπάρχουν
άλλοι τοµείς στους οποίους οι φραγµοί παραµένουν και στους οποίους η λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς για τις υπηρεσίες πρέπει να βελτιωθεί. Οι βιοµηχανικοί χρήστες
εξωτερικών υπηρεσιών βρίσκονται έτσι αντιµέτωποι µε µια αγορά η οποία είναι έντονα
κατακερµατισµένη, αδιαφανής και συχνά χωρίς καλά καθορισµένα ποιοτικά πρότυπα. Η
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δηµιουργία µιας ακµάζουσας ενιαίας αγοράς στις υπηρεσίες που συνδέονται µε τις
επιχειρήσεις απαιτεί να αντιµετωπιστούν επειγόντως τα ζητήµατα αυτά.
Οι βελτιώσεις στο ευρωπαϊκό σύστηµα δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας είναι
αναγκαίες και ήδη καθυστερηµένες, ιδίως ένα αποδοτικό σύστηµα στον τοµέα των
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας της ΕΕ και επίλυσης διαφορών σχετικά µε τα διπλώµατα
ευρεσιτεχνίας. Η πιο αποτελεσµατική χορήγηση, διαχείριση και χρήση των δικαιωµάτων
διανοητικής περιουσίας είναι το κλειδί για την απελευθέρωση των προσπαθειών έρευνας και
ανάπτυξης και καινοτοµίας, που είναι ζωτικές για τη διαρκή ανταγωνιστικότητα. Επιπλέον, η
χορήγηση αυτών των δικαιωµάτων πρέπει να συµβαδίζει µε την αποτελεσµατική εφαρµογή.
Η παραποίηση και η πειρατεία στην ενιαία αγορά και στο εξωτερικό επηρεάζουν έναν όλο
και µεγαλύτερο αριθµό και ποικιλία τοµέων, καθώς και ευρύ φάσµα ατοµικών επιχειρήσεων.
Η παραποίηση εµπορευµάτων, όπως π.χ. των φαρµάκων, του ηλεκτρονικού εξοπλισµού και
των ανταλλακτικών αυτοκινήτων, µπορεί να προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία
και την ασφάλεια, καθώς και µείωση της κερδοφορίας του κλάδου και του κινήτρου για
καινοτοµία.
Η Επιτροπή θα:
• εξασφαλίσει την έγκαιρη εφαρµογή της πράξης για την ενιαία αγορά·
• συντάξει πολυετές σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ανάπτυξη της εποπτείας της αγοράς της ΕΕ.
Επιπλέον, σε συνεργασία µε τις εθνικές τελωνειακές αρχές και αρχές εποπτείας της αγοράς,
θα αναπτύξει κατευθυντήριες γραµµές για τον τελωνειακό έλεγχο στον τοµέα της ασφάλειας
των προϊόντων·
• εξετάσει ενδελεχώς τη νοµοθεσία της ΕΕ σε επιλεγµένους τοµείς, συµπεριλαµβανοµένης
ιδίως της ελεύθερης κυκλοφορίας των αγαθών, για να προσδιοριστεί το πεδίο στο οποίο η
περαιτέρω εναρµόνιση θα µπορούσε να µειώσει σηµαντικά το κόστος της ανάπτυξης των
εργασιών σε διασυνοριακό επίπεδο·
• συστήσει οµάδα υψηλού επιπέδου σχετικά µε τις επιχειρηµατικές υπηρεσίες για να εξετάσει
τα κενά της αγοράς, ζητήµατα προτύπων και καινοτοµίας καθώς και διεθνή εµπορικά
ζητήµατα σε κλάδους, όπως π.χ. η εφοδιαστική, η διοίκηση εγκαταστάσεων, η εµπορία και η
διαφήµιση (2012)·
• καθορίσει τη µελλοντική δράση της για την ενίσχυση της εφαρµογής των δικαιωµάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας τον Νοέµβριο του 2010, συµπεριλαµβανοµένης ειδικότερα µιας
πρωτοβουλίας για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου παραποίησης και
πειρατείας.
Το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλούνται:
• να εγκρίνουν επειγόντως τις προτάσεις για ένα σύστηµα διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας της ΕΕ
και ένα οµοιόµορφο σύστηµα επίλυσης διαφορών σχετικά µε τις ευρεσιτεχνίες ώστε να
καταστεί δυνατό οι πρώτες ευρεσιτεχνίες να εκδοθούν το 2014·
• να αναπτύξουν και να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές και υλικό που συνδέονται µε την
εποπτεία της αγοράς, τα τελωνεία και τη γενική επιχειρηµατική υποστήριξη για τη βελτίωση
της εφαρµογής των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.
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4.2.

Πολιτική ανταγωνισµού

Οι ανταγωνιστικές αγορές που λειτουργούν συµβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα των
ευρωπαϊκών βιοµηχανιών µε διάφορους τρόπους. Ο ανταγωνισµός δίνει ώθηση στην
καινοτοµία και τα κέρδη αποδοτικότητας και δηµιουργεί τα κίνητρα ώστε οι εταιρείες να
αυξήσουν την παραγωγικότητά τους. Με τη διατήρηση ίσων όρων ανταγωνισµού, η πολιτική
ανταγωνισµού εξασφαλίζει πρόσβαση στη µεγάλη και πολύπλοκη εσωτερική αγορά της ΕΕ.
Οι ανταγωνιστικές αγορές αυξάνουν επίσης την πίεση για την επίτευξη των αναγκαίων
κερδών αποδοτικότητας ώστε να καταστούν και να παραµείνουν ανταγωνιστικές.
Επιπλέον, οι κανόνες ανταγωνισµού παρέχουν ειδικά πλαίσια για την υποστήριξη της
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας και τη µετάβαση σε µια πιο αποδοτική ως
προς τους πόρους βιοµηχανία. Μέσω της κρατικής βοήθειας, της καταπολέµησης των τραστ
και του ελέγχου των συγχωνεύσεων, η Επιτροπή εξασφαλίζει ανταγωνισµό χωρίς
στρεβλώσεις στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς. Επιπλέον, η εφαρµογή της πολιτικής
ανταγωνισµού είναι ένα σηµαντικό µέσο για την προστασία των ευρωπαϊκών εταιρειών από
πρακτικές που βλάπτουν την ανταγωνιστικότητα, όπως π.χ. η κατανοµή των αγορών, η
αποθεµατοποίηση δυναµικότητας για λόγους κερδοσκοπίας ή η πρόληψη διασυνοριακών
δραστηριοτήτων που οδηγούν σε υψηλότερες τιµές. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για τις
αγορές εισροών, όπως π.χ. τις υπηρεσίες που συνδέονται µε τη βιοµηχανία, οι οποίες είναι
σηµαντικές για την ανταγωνιστικότητα κόστους των ευρωπαϊκών βιοµηχανιών.
Περαιτέρω, µε την ενίσχυση της καινοτοµίας και της παραγωγικότητας, η πολιτική
ανταγωνισµού είναι ένα αποδοτικό µέσο για τις ευρωπαϊκές εταιρείες προκειµένου να
αντιµετωπίσουν
αναδυόµενα
ζητήµατα
παγκόσµιας
ανταγωνιστικότητας,
συµπεριλαµβανοµένης της θέσης τους στις διεθνείς αγορές. Ειδικότερα, ο έλεγχος των
συγχωνεύσεων είναι ένα σηµαντικό εργαλείο που επιτρέπει στις εταιρείες να
αναδιαρθρωθούν µέσω συγχωνεύσεων, έτσι ώστε να επεκτείνουν την εµβέλειά τους, ενώ
παράλληλα εξασφαλίζεται ότι οι ευρωπαίοι βιοµηχανικοί πελάτες και καταναλωτές
προστατεύονται από τις αυξήσεις τιµών και άλλες αντιανταγωνιστικές συνέπειες.
Ο έλεγχος της κρατικής βοήθειας είναι σηµαντικός ρόλος για να αποφευχθεί η στρέβλωση
στην ενιαία αγορά· επιπλέον, ο σχεδιασµός κανόνων κρατικής βοήθειας συµβάλλει στην
προαγωγή της ανταγωνιστικότητας της βιοµηχανίας στην Ευρώπη. Οι κανόνες κρατικής
βοήθειας παρέχουν ένα πλαίσιο που καθοδηγεί τις επενδύσεις των κρατών µελών για την
αντιµετώπιση εντοπισµένων αδυναµιών της αγοράς.
4.3.

Βελτίωση υποδοµών

Η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας εξαρτάται ιδιαίτερα από την ποιότητα και
την αποδοτικότητα των υπηρεσιών ενέργειας, µεταφορών και υποδοµών επικοινωνιών. Η
αναβάθµιση και ο εκσυγχρονισµός των εν λόγω δικτύων είναι αναγκαίος. Τα δίκτυα
µεταφορών πρέπει να βελτιωθούν για να υπερπηδήσουν τις στενώσεις και να βελτιώσουν τις
διασυνοριακές συνδέσεις. Τα δίκτυα ενέργειας πρέπει να αναβαθµιστούν και να
εκσυγχρονιστούν, ώστε να ενσωµατώσουν ευφυή δίκτυα, να διευκολύνουν την ενσωµάτωση
των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, να εξασφαλίσουν µία πλήρως λειτουργική εσωτερική
αγορά ενέργειας και να βελτιώσουν την ασφάλεια εφοδιασµού. Πρέπει να γίνουν περαιτέρω
προσπάθειες για την αναβάθµιση των υποδοµών στα νέα κράτη µέλη και στις λιγότερο
αναπτυγµένες περιφέρειες. Οι βελτιώσεις αυτές θα απαιτήσουν µαζικές επενδύσεις καθώς και
την ανάπτυξη καινοτόµων χρηµατοδοτικών λύσεων, όπως π.χ. οµόλογα έργων και εταιρικές
σχέσεις ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα. Η εµβληµατική πρωτοβουλία «Ψηφιακό
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θεµατολόγιο» απεικονίζει τις προκλήσεις και προτείνει λύσεις πολιτικής στον τοµέα τα
επικοινωνιών. Παροµοίως, η επικείµενη ανακοίνωση σχετικά µε την υποδοµή ενέργειας και η
λευκή βίβλος σχετικά µε τις βιώσιµες µεταφορές θα αντιµετωπίσουν το ζήτηµα αυτό στο
πλαίσιο της υποδοµής ενέργειας και µεταφορών. Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταµείο Συνοχής διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη
και αναβάθµιση αυτής της υποδοµής.
Ο ανταγωνισµός, η αποδοτικότητα των δηµοσίων και ιδιωτικών υπηρεσιών και οι υποδοµές
είναι σηµαντικοί καθοριστικοί παράγοντες της βιοµηχανικής ανταγωνιστικότητας στα κράτη
µέλη. Σε πολλά κράτη µέλη, ο όλο και µεγαλύτερος ανταγωνισµός στις βιοµηχανίες δικτύων
παραµένει πρόκληση. Σε ορισµένα κράτη µέλη, οι οδικές µεταφορές και οι υποδοµές
ενέργειας χρειάζονται προσοχή. Οι χρονοβόρες διαδικασίες αδειοδότησης και η δηµόσια
αποδοχή συνιστούν επίσης σηµαντικές στενώσεις όσον αφορά την ανάπτυξη της υποδοµής.
Ορισµένες ευρωπαϊκές υπηρεσίες δικτύων παρέχονται συχνά σε σχετικά υψηλή τιµή. Οι
ευρωπαϊκές τιµές ηλεκτρικού ρεύµατος είναι κατά µέσο όρο υψηλές σύµφωνα µε τα διεθνή
πρότυπα. Έτσι, υπάρχει ανάγκη αποδοτικής εφαρµογής της εσωτερικής αγοράς στον τοµέα
της ενέργειας και η πρόσφατα εκδοθείσα τρίτη δέσµη µέτρων για την ενέργεια θα αποτελέσει
σηµαντικό µέσο στο πλαίσιο της ενέργειας αυτής. Η αυστηρότερη εφαρµογή των κανόνων
ανταγωνισµού στον τοµέα είναι αναγκαία για να µειωθούν οι στρεβλώσεις του
ανταγωνισµού, όπως π.χ. η κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης από τους παράγοντες της
αγοράς. Η αποτυχία αντιµετώπισης του ζητήµατος αυτού θα αυξήσει τους κινδύνους
µετεγκατάστασης.
Τέλος, τα διαφορετικά δίκτυα ενέργειας, µεταφορών και επικοινωνιών πρέπει να καταστούν
πιο ολοκληρωµένα ώστε να γίνει δυνατή η παροχή νέων ανταγωνιστικών υπηρεσιών.
Ταυτόχρονα, η ολοκλήρωση αυτή θα παράσχει νέες πηγές ανάπτυξης και καινοτοµίας.
Η Επιτροπή θα:
• αναλάβει συγκεκριµένες ενέργειες για την περαιτέρω ανάπτυξη µιας αποδοτικής εσωτερικής
αγοράς στις οδικές, αεροπορικές, σιδηροδροµικές και πλωτές µεταφορές (επικείµενη λευκή
βίβλος για την πολιτική µεταφορών) και θα ξεπεράσει τις στενώσεις των µεταφορών µέσω
της επικείµενης αναθεώρησης των κατευθυντήριων γραµµών του ∆Ε∆-Μ µε βάση µια νέα
µεθοδολογία για προγραµµατισµό του ∆Ε∆-Μ που διαρθρώνεται γύρω από τη δηµιουργία
«δικτύου- πυρήνα»·
• εγκρίνει δέσµη µέτρων για τις υποδοµές ενέργειας προκειµένου να υποστηρίξει, µεταξύ
άλλων, την ανάπτυξη µιας εσωτερικής αγοράς ενέργειας µε την αντιµετώπιση των δεσµών
υποδοµών ευρωπαϊκής σηµασίας που λείπουν και την υπόδειξη των αναγκαίων µέσων για
την εξασφάλιση της έγκαιρης υλοποίησης τους·
• κλιµακώσει τις προσπάθειές της για την απελευθέρωση των αγορών ενέργειας της ΕΕ
προκειµένου να ενισχυθεί ο ανταγωνισµός στον ενεργειακό τοµέα και να αποφευχθεί η
τοποθέτηση της µεταποιητικής βιοµηχανίας της ΕΕ σε σηµαντική µειονεκτική θέση στις
παγκόσµιες αγορές·
• αναπτύξει από κοινού µε τον όµιλο ΕΤΕπ µια στρατηγική χρηµατοδότησης υποδοµών,
συµπεριλαµβανοµένης της δηµιουργίας οµολόγων έργου της ΕΕ και της ενίσχυσης της
χρήσης εταιρικών σχέσεων δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα.
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Τα κράτη µέλη καλούνται να
δώσουν ιδιαίτερη έµφαση στην αντιµετώπιση των προσδιορισµένων στενώσεων των µεταφορών
και της διασυνοριακής διασύνδεσης των δικτύων ενέργειας·
υλοποιήσουν αµέσως την τρίτη δέσµη για την εσωτερική αγορά ενέργειας.
4.4.

Τυποποίηση

Μια βασική πολιτική για την απόκτηση οικονοµικών οφελών από την εναρµόνιση και τις
οικονοµίες κλίµακας είναι η τυποποίηση, είτε σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές είτε σε εθνικό
επίπεδο. Επίσης, οι ίδιες οι αγορές δηµιουργούν συχνά πρότυπα εκ των πραγµάτων µέσω της
τεχνολογικής ηγετικής θέσης, των συµφωνιών αγοράς και/ή της κυριαρχίας στην αγορά.
Τα ευρωπαϊκά πρότυπα διαδραµατίζουν ήδη σηµαντικό ρόλο στη διευκόλυνση της
διείσδυσης στην αγορά καινοτόµων αγαθών και στη µείωση του κόστους παραγωγής. Η
ανταγωνιστική διαδικασία ορισµού προτύπων, όπου οι διάφοροι πάροχοι τεχνολογίας
ανταγωνίζονται µε βάση τις επιδόσεις τους, υποστηρίζει τη βιοµηχανική πολιτική
εξασφαλίζοντας ότι οι βιοµηχανικοί πελάτες, και εν τέλει οι καταναλωτές, ωφελούνται από
τα πρότυπα, όταν οι τεχνολογίες δεν τιµολογούνται σε υπερβολικά ανταγωνιστικά επίπεδα.
Για τις µεταποιητικές βιοµηχανίες, ο συνολικός στόχος για την ερχόµενη δεκαετία είναι η
ανάπτυξη ενός συστήµατος προτύπων για την Ευρώπη που θα ικανοποιεί καλύτερα τις
προσδοκίες τόσο των παικτών της αγοράς όσο και των ευρωπαϊκών δηµόσιων αρχών. Ο
στόχος αυτός πρέπει να επιτευχθεί στο πλαίσιο ενός ταχέως µεταβαλλόµενου κόσµου και
κοινωνίας και θα πρέπει, κατά προτίµηση, να προαγάγει επίσης την ευρωπαϊκή επιρροή
πέραν της ενιαίας αγοράς και στην παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία. Η Ευρώπη θα πρέπει
επίσης να λάβει πρόσθετα µέτρα για να διατηρήσει τη στρατηγική θέση της στη διεθνή
τυποποίηση.
Πέραν αυτών, τα πρότυπα πρέπει να αναπροσαρµοστούν έτσι ώστε να βοηθήσουν την
ευρωπαϊκή πολιτική να αντιµετωπίσει τα «µεγάλα θέµατα», όπως η κλιµατική αλλαγή, η
αειφορία, η γήρανση και η καινοτοµία εν γένει. Τα πρότυπα πρέπει να καταστούν
αναπόσπαστο τµήµα της έρευνας και της ανάπτυξης πολιτικής από την αρχή. Καθοδηγώντας
την ανάπτυξη ευρωπαϊκών ή διεθνών προτύπων για αυτά τα νεοεµφανιζόµενα εµπορεύσιµα
αγαθά και τεχνολογίες (όπως π.χ. η νανοτεχνολογία και οι λοιπές βασικές τεχνολογίες γενικής
εφαρµογής, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, οι τεχνολογίες στον τοµέα της υγείας, τα ενεργειακώς
αποδοτικά προϊόντα, οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και οι λοιπές περιβαλλοντικές
τεχνολογίες, καθώς και οι επιχειρηµατικές υπηρεσίες), η Ευρώπη µπορεί να δηµιουργήσει
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για τις εταιρείες της και να διευκολύνει το εµπόριο. Εάν
θέλουµε τα πρότυπα να διαδραµατίσουν αυτόν τον ρόλο, ως διευκολυντές καινοτοµίας, όπως
ήδη περιγράφηκε στην εµβληµατική πρωτοβουλία της ΕΕ «Ένωση καινοτοµίας», η Ευρώπη
πρέπει να αναπτύξει πιο ευέλικτες µεθόδους συνεργασίας µε τους αρµόδιους της τυποποίησης
και να τους ζητήσει µε τη σειρά τους να χρησιµοποιήσουν όλο το φάσµα των παραδοτέων
(προδιαγραφές, συµφωνίες εργαστηρίου) για να υποστηρίξουν τις ευρωπαϊκές πολιτικές κατά
τρόπο που να είναι «κατάλληλος για το σκοπό». Αυτό το γεγονός θα επιτρέψει την πιο
ευέλικτη και ταχεία ανάπτυξη προτύπων σε καινοτόµους τοµείς.
Η αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα της ευρωπαϊκής τυποποίησης πρέπει να
βελτιωθούν, µε την ενίσχυση ισχυρότερων δοµών για εναρµονισµένα πρότυπα, βελτιωµένες
διαδικασίες ορισµού προτύπων σε όλα τα επίπεδα και ταχείας έγκρισης των βέλτιστων
διαθέσιµων παγκόσµιων προτύπων, όπου οι πρακτικές δηµιουργίας παγκόσµιων προτύπων
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έχουν πλέον παγιωθεί, όπως π.χ. στον τοµέα της ΤΠΕ. Τα πρότυπα δεν θα πρέπει να
δηµιουργούν πρόσθετη επιβάρυνση, π.χ στις ΜΜΕ. Η τυποποίηση δεν πρέπει να επιφέρει
πρόσθετη επιβάρυνση, π.χ. στις ΜΜΕ. Αντίθετα, θα πρέπει να οδηγούν σε κέρδη
αποδοτικότητας και να λειτουργούν ως κίνητρο για καινοτοµία. Ο απώτατος στόχος θα
πρέπει να είναι η σύγκλιση των προτύπων σε παγκόσµιο επίπεδο.
Η Επιτροπή θα:
• υποβάλει, στις αρχές του 2011, µέσω ανακοίνωσης για την τυποποίηση και νοµοθετικής
πρότασης µια στρατηγική για την προώθηση ισχυρότερου ρόλου για την ευρωπαϊκή
δηµιουργία προτύπων στο πλαίσιο ενός ταχέως µεταβαλλόµενου κόσµου και κοινωνίας.
Αυτή θα συµπεριλαµβάνει την επιτάχυνση των διαδικασιών τυποποίησης, µεταξύ άλλων του
τοµέα ΤΠΕ, τη διεύρυνση της συµµετοχής των ΜΜΕ και άλλων ενδιαφερόµενων µερών και
την ανάπτυξη προτύπων για τις υπηρεσίες. Η ανακοίνωση θα εξετάσει επίσης επιλογές για
την εξασφάλιση, µακροπρόθεσµα, ότι το σύστηµα τυποποίησης είναι σε θέση να
προσαρµοστεί στο ταχέως µεταβαλλόµενο περιβάλλον και να συµβάλλει στους ευρωπαϊκούς
στρατηγικούς εσωτερικούς και εξωτερικούς στόχους, συµπεριλαµβανοµένων µέσων, όπως η
ανεξάρτητη επανεξέταση.
5.

ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

5.1.

Βιοµηχανική καινοτοµία

Η ικανοποίηση των προκλήσεων του παγκόσµιου ανταγωνισµού και της αυξηµένης
βιωσιµότητας απαιτεί την επίτευξη αριστείας στην καινοτοµία. Η καινοτοµία είναι βασικός
κινητήριος µοχλός για την παραγωγικότητα, την αυξηµένη ενεργειακή απόδοση και την
αποδοτικότητα των υλικών, τις βελτιωµένες αποδόσεις αγαθών και υπηρεσιών και τη
δηµιουργία νέων αγορών. Ωστόσο, η Ευρώπη δεν είναι αρκετά καλή στη µετατροπή της
αριστείας της στις ιδέες σε εµπορεύσιµα αγαθά και υπηρεσίες. Απαιτείται µια νέα πολιτική
για τη βιοµηχανική καινοτοµία, ώστε να ενθαρρύνει την πολύ ταχύτερη ανάπτυξη και
εµπορευµατοποίηση αγαθών και υπηρεσιών και να εξασφαλίσει ότι οι εταιρείες της ΕΕ
εισέρχονται πρώτες στην αγορά. Χωρίς αυτήν την καινοτοµία, η βιοµηχανία της Ευρώπης δεν
θα είναι σε θέση να ανταγωνίζεται επιτυχώς στην παγκόσµια αγορά, τόσο στη βιοµηχανία
που βασίζεται στην τεχνολογία όσο και στην παραδοσιακή βιοµηχανία.
Η εµβληµατική πρωτοβουλία «Ένωση καινοτοµίας» σκιαγραφεί τη γενική προσέγγιση για
ένα επιτυχηµένο και διακριτό ευρωπαϊκό µοντέλο καινοτοµίας. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη
για καλύτερο συντονισµό της εκπαίδευσης, των προσπαθειών έρευνας και ανάπτυξης και
καινοτοµίας, περισσότερη συνεκτικότητα στη συνεργασία επιστήµης, τεχνολογίας και
καινοτοµίας στον λοιπό κόσµο, σφαιρική προσέγγιση όσον αφορά τις αλλαγές της κοινωνίας,
τη δηµιουργία ίσων όρων ανταγωνισµού για έρευνα και ανάπτυξη και καινοτοµία,
ενισχυµένη πρόσβαση σε χρηµατοδοτικό και επενδυτικό κεφάλαιο και κατάλληλο επίκεντρο
τόσο στην ανταγωνιστικότητα όσο και στις αλλαγές της κοινωνίας.
Βασική πρόκληση είναι η επείγουσα ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά των δυνατών
σηµείων της έρευνας της Ευρώπης στον τοµέα των αναδυόµενων τεχνολογιών. Οι βασικές
τεχνολογίες γενικής εφαρµογής6, όπως η βιοµηχανική βιοτεχνολογία, η νανοτεχνολογία, τα
προηγµένα υλικά, η φωτονική, η µικροηλεκτρονική και η νανοηλεκτρονική και τα προηγµένα
6
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συστήµατα µεταποίησης µπορούν να παράσχουν τη βάση για µια ευρεία ποικιλία νέων
διαδικασιών και αγαθών και υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένης της ανάπτυξης εντελώς νέων
βιοµηχανιών κατά την επόµενη δεκαετία. Η Ευρώπη κατέχει ηγετική θέση στην επιστηµονική
έρευνα, αλλά πρέπει να εξασφαλιστεί η έγκαιρη εφαρµογή και υιοθέτηση αυτών των
τεχνολογιών µέσω της βιοµηχανίας της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένων των ΜΜΕ. Η στενότερη
συνεργασία σε πολιτικές και προγράµµατα τεχνολογίας, η καλύτερη πρόσβαση σε
χρηµατοδότηση και η ενισχυµένη υποστήριξη για πιλοτικά έργα και έργα επίδειξης είναι
αναγκαίες για να επιταχυνθεί η ανάπτυξη εµπορικών τεχνολογιών. Απαιτούνται έγκαιρη
νοµοθεσία για την εσωτερική αγορά, ταχύτερη δηµιουργία προτύπων, έγκαιρη αντιµετώπιση
των ανησυχιών των καταναλωτών και εµπορικές και προεµπορικές δηµόσιες συµβάσεις για
τη δηµιουργία µιας ακµάζουσας ενιαίας αγοράς για καινοτόµα αγαθά και υπηρεσίες. Η
«Ένωση καινοτοµίας» ανακοίνωσε µια ενδιάµεση επανεξέταση των κατευθυντήριων
γραµµών για τις κρατικές ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη και καινοτοµία,
αποσαφηνίζοντας
ποιες
µορφές
καινοτοµίας
µπορούν
να
υποστηριχθούν,
συµπεριλαµβανοµένων των βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρµογής και των καινοτοµιών
που αντιµετωπίζουν µείζονες προκλήσεις της κοινωνίας και τη βέλτιστη χρήση τους από τα
κράτη µέλη.
Τα κράτη µέλη µε επιδόσεις καινοτοµίας άνω του µέσου όρου ενήργησαν προδραστικά σε
απάντηση στην οικονοµική κρίση, χρησιµοποιώντας ιδίως πρόσθετα προσωρινά µέτρα για να
ενθαρρύνουν την έρευνα και καινοτοµία. Αυτό δεν συνέβη γενικά στις χώρες κάτω του µέσου
όρου της ΕΕ, γεγονός που επισηµαίνει την πιθανότητα αυξανόµενου κενού στις επιδόσεις
έρευνας και ανάπτυξης και καινοτοµίας. Η ανάγκη για τη βελτίωση των δεξιοτήτων και την
ενίσχυση του µεριδίου της τεχνολογίας και δραστηριοτήτων µε ένταση δεξιοτήτων είναι
ακόµη πιο σηµαντική στην περίπτωσή τους.
Η ευρωπαϊκή βιοµηχανία πρέπει επίσης να ενισχύσει τη βάση των γνώσεων της για να
παραµείνει ανταγωνιστική, επενδύοντας στην έρευνα και την καινοτοµία για µια ευφυή,
βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς οικονοµία. Από το 2004 και µετά η τότε Επιτροπή
υποστήριξε τη δηµιουργία ευρωπαϊκών πλατφορµών τεχνολογίας για να συγκεντρώσει τους
ενδιαφερόµενους φορείς της βιοµηχανίας σε επίπεδο ΕΕ, να αναπτύξει ένα κοινό όραµα για
την έρευνα και την ανάπτυξη και να ενθαρρύνει την ανάδραση για τις πολιτικές της ΕΕ.
Συστάθηκαν κοινές πρωτοβουλίες τεχνολογίας για την περαιτέρω έρευνα σε ευρωπαϊκό
επίπεδο σε τοµείς υψηλού δυναµικού καινοτοµίας. Η Επιτροπή ξεκίνησε επίσης τρεις
εταιρικές σχέσεις του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού
σχεδίου και την ανάκαµψη της οικονοµίας: «Εργοστάσια του µέλλοντος», «Ενεργειακώς
αποδοτικά κτίρια» και «Πράσινα αυτοκίνητα» για την υποστήριξη της µεσοπρόθεσµης και
µακροπρόθεσµης έρευνας και ανάπτυξης προκειµένου να ανταποκριθεί στις επείγουσες
προκλήσεις ανταγωνιστικότητας και βιωσιµότητας σε σηµαντικούς βιοµηχανικούς τοµείς. Οι
κοινότητες γνώσης και καινοτοµίας του Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος Καινοτοµίας και
Τεχνολογίας ενσωµατώνουν σε επίπεδο ΕΕ τη συνολική αλυσίδα καινοτοµίας από την
εκπαίδευση και την έρευνα έως την εµπορευµατοποίηση, µε επίκεντρο την ισχυρή
διακυβέρνηση, και αποτελούν υποδειγµατικούς ρόλους για την ενθάρρυνση της καινοτοµίας.
Η βελτιωµένη χρήση της ΤΠΕ για τη βιοµηχανική ανταγωνιστικότητα και τη
βελτιστοποίηση των πόρων και της καινοτοµίας θα είναι αναγκαία και για τη µελλοντική
ανταγωνιστικότητα, όπως ορίζεται στην εµβληµατική πρωτοβουλία για το ψηφιακό
θεµατολόγιο7 της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Οι επιχειρήσεις στην ΕΕ είναι πιθανόν να
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αντιµετωπίσουν όλο και πιο έντονες ελλείψεις ειδικών στην ΤΠΕ καθώς και χρηστών
προηγµένης ΤΠΕ. Παράλληλα, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί µια πιο καινοτοµική χρήση της
ΤΠΕ σε ολόκληρες τις βιοµηχανικές αλυσίδες αξίας για τον εξορθολογισµό των
επιχειρηµατικών συναλλαγών, π.χ. µε την ηλεκτρονική τιµολόγηση, και να ενισχυθεί η
συνολική ανταγωνιστικότητα µέσω έργων επίδειξης για την προώθηση της ενσωµάτωσης των
επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, σε παγκόσµιες ψηφιακές αλυσίδες αξίας.
Για την αποδοτική πολιτική καινοτοµίας, χρειαζόµαστε καλύτερη εικόνα των επιδόσεων της
τοµεακής καινοτοµίας και του µελλοντικού δυναµικού. Το τοµεακό παρατηρητήριο
καινοτοµίας της Επιτροπής προσδιόρισε τις βασικές προκλήσεις σε ορισµένους τοµείς και
απεικόνισε τις σηµαντικές διαφορές µεταξύ χωρών και τοµέων. Είναι σηµαντικό να βελτιωθεί
ο σχεδιασµός των µέσων πολιτικής της ΕΕ για την υποστήριξη της διαρθρωτικής αλλαγής και
της καινοτοµίας, ιδίως στις ώριµες βιοµηχανίες. Επιπλέον, η στενότερη διατοµεακή
συνεργασία µπορεί να δώσει ώθηση στη δηµιουργικότητα και την καινοτοµία στις εταιρείες.
Η ενέργεια αυτή απαιτεί από τις εταιρείες να υπερβούν τη θεώρηση των τοµέων τους και
µόνον, άρα απαιτούνται νέοι µηχανισµοί για να εξασφαλιστεί η διαγονιµοποίηση ιδεών και
επιχειρηµατικών µοντέλων. Το δυναµικό για τις επαφές αυτές µεταξύ των διαφορετικών
τοµέων πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω και να µεταφραστεί σε απαντήσεις πολιτικής.
Τα συµπλέγµατα φορέων και δίκτυα βελτιώνουν τη βιοµηχανική ανταγωνιστικότητα και
την καινοτοµία, συγκεντρώνοντας πόρους και εµπειρογνωµοσύνη και προάγοντας τη
συνεργασία µεταξύ επιχειρήσεων, δηµόσιων αρχών και πανεπιστηµίων. Οι περιφερειακές,
εθνικές και ενωσιακές πολιτικές για τα συµπλέγµατα φορέων θα πρέπει να στοχεύουν στην
υπερπήδηση των υφιστάµενων αδυναµιών των αγορών και των κενών χρηµατοδότησης, ιδίως
για να παρασχεθεί η γέφυρα µεταξύ εταιρειών και ερευνητικών ιδρυµάτων. Η περιφερειακή
πολιτική της ΕΕ και τα ερευνητικά προγράµµατα-πλαίσια βοηθούν τις περιφέρειες να
υιοθετήσουν «ευφυείς στρατηγικές εξειδίκευσης», ώστε να ενισχύσουν την
ανταγωνιστικότητά τους µέσω της ανάπτυξης εξειδικευµένων κέντρων καινοτοµίας. Με βάση
τις υφιστάµενες περιπτώσεις επιτυχίας, υπάρχει ανάγκη να αναπτυχθούν πιο σφαιρικά
ανταγωνιστικά συµπλέγµατα φορέων και δικτύων τόσο για τα παραδοσιακά συµπλέγµατα
φορέων όσο και για τα συµπλέγµατα φορέων έρευνας και ανάπτυξης και τα συµπλέγµατα
φορέων καινοτοµίας. Μέσω τοπικών συµπλεγµάτων φορέων που συνδέονται πανευρωπαϊκά,
µπορεί να επιτευχθεί η κρίσιµη µάζα για έρευνα και ανάπτυξη και καινοτοµία, δεξιότητες,
χρηµατοδότηση, διαγονιµοποίηση των ιδεών και επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες. Ωστόσο, οι
διάφορες πρωτοβουλίες συµπλεγµάτων φορέων πρέπει να ενοποιηθούν και να
εξορθολογιστούν.
Το ισχύον κοινοτικό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την
καινοτοµία παρέχει πριµοδότηση σε εντάσεις ενίσχυσης για έργα συνεργατικής έρευνας και
ανάπτυξης και καινοτοµίας, π.χ. έργα που πραγµατοποιούνται σε 2 τουλάχιστον κράτη µέλη ή
περιλαµβάνουν συνεργασία µε ΜΜΕ. Επιτρέπει επίσης στα κράτη µέλη να κοινοποιούν τις
ενισχύσεις για την προώθηση της εκτέλεσης σηµαντικών έργων κοινού ευρωπαϊκού
ενδιαφέροντος βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ. Τα κράτη µέλη µπορούν να
ενθαρρυνθούν να χρησιµοποιήσουν το µέσο αυτό.
Η Επιτροπή θα :
• ξεκινήσει µια πρωτοβουλία για την προώθηση της ευρείας και έγκαιρης εφαρµογής,
υιοθέτησης και εµπορευµατοποίησης ανταγωνιστικών βασικών τεχνολογιών γενικής
εφαρµογής·
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• προωθήσει τη βιοµηχανική έρευνα, ανάπτυξη και καινοτοµία σε προηγµένες τεχνολογίες
µεταποίησης, µε βάση την πρωτοβουλία «Εργοστάσια για το µέλλον», έτσι ώστε να
διευκολύνει τον εκσυγχρονισµό της βιοµηχανικής βάσης της ΕΕ και να παράσχει µια
απάντηση στις προκλήσεις της κοινωνίας, όπως η ενεργειακή απόδοση, η κλιµατική αλλαγή
και η σπάνις των πόρων·
• προωθήσει πρωτοβουλίες που συγκεντρώνουν την τριτοβάθµια εκπαίδευση και τις
επιχειρήσεις για να βελτιωθεί το ιδιαίτερα εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό της Ευρώπης,
όπως π.χ. µια πρωτοβουλία ηλεκτρονικών δεξιοτήτων που επικεντρώνεται σε χρήστες
προηγµένης ΤΠΕ στη βιοµηχανία και η πιλοτική δράση «Φόρουµ πανεπιστηµίων –
επιχειρήσεων» για τη χρηµατοδότηση των «Συµµαχιών γνώσης µεταξύ πανεπιστηµίων και
επιχειρήσεων»·
• προωθήσει νέες επιχειρηµατικές έννοιες και συναφείς τεχνολογίες µεταποίησης που
επικεντρώνονται στην ανάπτυξη βιώσιµων προϊόντων που ζητούνται από το χρήστη και
βασίζονται στο ντιζάιν στον τοµέα της κλωστοϋφαντουργίας και του ιµατισµού καθώς και σε
άλλες αγορές καταναλωτών·
• αναπτύξει πολιτικές προσεγγίσεις για την ενίσχυση του δυναµικού για µεγαλύτερη
διαγονιµοποίηση µεταξύ των τοµέων, συµπεριλαµβανοµένων των παραδοσιακών τοµέων
µεταποίησης και των ΜΜΕ·
• υποβάλει µια νέα στρατηγική για παγκοσµίως ανταγωνιστικά συµπλέγµατα φορέων και
δίκτυα, συµπεριλαµβανοµένης ειδικής δράσης για την προώθηση παγκοσµίως
ανταγωνιστικών συµπλεγµάτων φορέων και δικτύων τόσο στις παραδοσιακές όσο και στις
αναδυόµενες βιοµηχανίες (2011)·
• ενθαρρύνει την παράλληλη κοινοποίηση της βοήθειας σε διασυνοριακά συνεργατικά έργα
έρευνας και ανάπτυξης και καινοτοµίας.
Τα κράτη µέλη καλούνται να:
• ενισχύσουν τη στενότερη συνεργασία µεταξύ των πολιτικών για βασικές τεχνολογίες γενικής
εφαρµογής ώστε να µεγιστοποιηθούν οι συνέργιες και οι συµπληρωµατικότητες στην
εφαρµογή της τεχνολογίας·
• προωθήσουν την «ευφυή εξειδίκευση» µέσω των περιφερειακών πολιτικών της ΕΕ και τη
βελτίωση των επιδόσεων καινοτοµίας των περιφερειών.
5.2.

Βάση δεξιοτήτων

Ο εκσυγχρονισµός της βάσης δεξιοτήτων θα είναι ένας από τους κύριους στόχους της
εµβληµατικής πρωτοβουλίας «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας». Θα
συµβάλει δε στην υποστήριξη της βιοµηχανικής βάσης της Ευρώπης, προτείνοντας δράση για
τη βελτίωση της λειτουργίας των αγορών εργασίας µας και εξασφάλιση ότι το εργατικό
δυναµικό µας διαθέτει τις κατάλληλες δεξιότητες. Παρά την ύπαρξη υψηλής ανεργίας, η
ευρωπαϊκή βιοµηχανία εξακολουθεί να αγωνίζεται για να βρει εργαζοµένους που κατέχουν
τις δεξιότητες που απαιτούνται για την πλήρωση των κενών θέσεών τους. Αυτές οι
αναντιστοιχίες δεξιοτήτων αναµένεται να αυξηθούν µόλις ληφθεί υπόψη η συρρίκνωση του
ενεργού εργατικού δυναµικού λόγω της δηµογραφικής αλλαγής. Ο εκσυγχρονισµός των
βιοµηχανικών δοµών θα απαιτήσει νέες δεξιότητες, νέες συνθήκες εργασίας και πιο συχνές
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αλλαγές σταδιοδροµίας. Οι εργαζόµενοι πρέπει να υποστηρίξουν τη διαχείριση αυτών των
διαδικασιών επιτυχώς µέσω του συνδυασµού ευελιξίας και ασφάλειας στη διά βίου µάθηση.
Ο στενότερος συντονισµός µεταξύ εθνικών, περιφερειακών και τοπικών κυβερνήσεων µε την
έντονη συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων είναι αναγκαίος. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταµείου πρέπει να ενισχυθεί για να υποστηριχθεί η εφαρµογή των ενεργητικών
πολιτικών για την αγοράς εργασίας και η καλύτερη αντιστοίχηση εργαζοµένων και θέσεων
εργασίας. Απαιτείται στενός συντονισµός µεταξύ του δηµόσιου τοµέα και των βιοµηχανικών
εταίρων στις πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ειδικότερα, είναι αναγκαίο να
αυξηθεί ο αριθµός και η ποιότητα των αποφοίτων στους τοµείς των φυσικών επιστηµών, της
τεχνολογίας, της µηχανικής και των µαθηµατικών. Ο αριθµός των εργαζοµένων µε µεσαία
εξειδίκευση πρέπει επίσης να καλύψει τις ανάγκες των ταχέως εξελισσόµενων βιοµηχανιών,
όπως οι βιοµηχανίες του περιβαλλοντικού και ενεργειακού τοµέα. Οι πολιτικές σε επίπεδο ΕΕ
µπορούν να έχουν σηµαντική προστιθέµενη αξία, ιδίως µέσω της συµβολής στην ανταλλαγή
πληροφοριών και βέλτιστης πρακτικής.
Η Επιτροπή θα:
• ενθαρρύνει τη δικτύωση των αρχών βιοµηχανίας, παιδείας και απασχόλησης των κρατών
µελών για να ανταλλάσσουν πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές σχετικά µε τις στρατηγικές
για την αγορά εργασίας και τις δεξιότητες·
• προτείνει αρχές καθοδήγησης σχετικά τις συνθήκες-πλαίσια για τη δηµιουργία θέσεων
εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των επενδύσεων στην αύξηση του αριθµού αποφοίτων
στους τοµείς των φυσικών επιστηµών, της τεχνολογίας, της µηχανικής και των µαθηµατικών·
Τα κράτη µέλη καλούνται να:
• αυξήσουν τη χρήση τους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου για την αναβάθµιση των
δεξιοτήτων και την αναδιάρθρωση.
6.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

6.1.

Εµπόριο και διεθνής ρύθµιση

Η επιτυχής εµπορική απελευθέρωση µέσω, µεταξύ άλλων, πολυµερών και διµερών
συµφωνιών και το µειωνόµενο κόστος των µεταφορών και των επικοινωνιών συνέβαλαν στη
δηµιουργία µιας ακµάζουσας παγκόσµιας αγοράς και στην ταχεία ανάπτυξη σε νέες αγορές
για εξαγωγές της ΕΕ. Οι νεοαναδυόµενες οικονοµικές δυνάµεις, όπως π.χ. η Κίνα, η Ινδία και
η Βραζιλία γεφυρώνουν ταχέως το υφιστάµενο κενό παραγωγικότητας και καινοτοµίας
µε τον βιοµηχανοποιηµένο κόσµο. Έτσι προκύπτει και η ανάγκη της βιοµηχανίας να
εξακολουθήσει να επωφελείται από αυτές τις ευκαιρίες της αγοράς µέσω µετασχηµατισµού
και εκσυγχρονισµού προκειµένου να διατηρήσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµά της. Από
αυτές τις νέες τάσεις στην καµπή µετά την κρίση έχουν προκύψει σαφή οφέλη για τη
βιοµηχανία της ΕΕ, όταν οι αναδυόµενες αγορές παρείχαν σηµαντική ανάπτυξη. Η
«Ανακοίνωση για την εµπορική ανάπτυξη και τις παγκόσµιες υποθέσεις»8 καθορίζει τη
νέα εµπορική πολιτική προσέγγιση στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».
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Θα πρέπει να καταβληθούν ιδιαίτερες προσπάθειες για να εξασφαλιστεί ότι αυτή η
αυξανόµενη ανταγωνιστική πίεση από τις αναδυόµενες οικονοµίες βασίζεται σε στρατηγικές
ανάπτυξης που εξαρτώνται ιδιαίτερα από προστατευτικά µέτρα για την προώθηση των
εξαγωγών και τη διεξαγωγή διακρίσεων κατά των εισαγωγών. Πράγµατι, έχουν παρατηρηθεί
τάσεις αδικαιολόγητης χρήσης µη δασµολογικών φραγµών στο εµπόριο, κρυµµένων
επιδοτήσεων, διακριτικών δηµόσιων προµηθειών, βεβιασµένης µεταφοράς τεχνολογίας,
ελεγχόµενων συναλλαγµατικών ισοτιµιών και κακής εφαρµογής κοινωνικής και
περιβαλλοντικής προστασίας. Είναι, συνεπώς, αναγκαίο να εξακολουθήσουµε να
παρακολουθούµε από κοντά αυτές τις κρατικές παρεµβάσεις που στρεβλώνουν τον
ανταγωνισµό και να αναλάβουµε την κατάλληλη δράση. Η στρατηγική πρόσβασης στην
αγορά της ΕΕ αποτελεί σηµαντικό µέσο για την αντιµετώπιση των διαφορετικών ειδών
εµπορικών φραγµών που αντιµετωπίζουν οι ευρωπαϊκές εταιρείες σε αγορές τρίτων χωρών.
Με την ενίσχυση της στρατηγικής, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε τοµείς όπως οι
δηµόσιες προµήθειες, οι ξένες άµεσες επενδύσεις και οι περιορισµοί στις εξαγωγές πρώτων
υλών. Παροµοίως, η αποτελεσµατική προστασία και η εφαρµογή των δικαιωµάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας και γεωγραφικών ενδείξεων σε τρίτες χώρες είναι ζωτικές για να
δοθεί η δυνατότητα στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ιδίως στις επιχειρήσεις καινοτόµων
τοµέων, να εισέλθουν και να ανταγωνιστούν σε τρίτες αγορές.
Τα µέσα εµπορικής άµυνας είναι επίσης αναγκαία για την προστασία της βιοµηχανίας της
ΕΕ από αθέµιτες πρακτικές. Τα µέσα αυτά πρέπει να γίνουν πιο προσπελάσιµα, ιδίως για τις
ΜΜΕ. Γενικότερα, πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την υλοποίηση, την
παρακολούθηση και την εφαρµογή των πολυµερών και διµερών συµφωνιών που
συνήφθησαν.
Η επιτυχία της έντονα αλληλεπιδρώσας νέας παγκόσµιας οικονοµίας εξαρτάται από την
ικανότητα των επιχειρήσεων να έχουν πρόσβαση σε διεθνείς αγορές και να
εκµεταλλεύονται τις παγκόσµιες αλυσίδες αξίας. Το τρέχον πολυµερές σύστηµα βάσει
κανόνων που προσφέρει αξιόπιστες προοπτικές αποτελεσµατικής εφαρµογής και διευθέτησης
διαφορών θα διευκολύνει αυτή την κατάσταση πάρα πολύ· όπως θα έπραττε και η στενότερη
παγκόσµια σύγκλιση ρύθµισης και προτύπων και παρεπόµενα αγαθά και εργασίες που πρέπει
να επεκταθεί και να ενισχυθεί. Περαιτέρω, αυτό το πολυµερές σύστηµα πρέπει να
συµπληρωθεί µε περιφερειακές και διµερείς συµφωνίες.
Στον κανονιστικό τοµέα, υπάρχει ιδιαίτερα επείγουσα ανάγκη για παγκοσµίως συµβατούς
κανόνες και πρότυπα για τα νεοαναδυόµενα εµπορεύσιµα αγαθά, υπηρεσίες και
τεχνολογίες. Οι κανόνες και ο ορισµός προτύπων θα πρέπει να βασίζονται στις αρχές της
βελτίωσης της νοµοθεσίας και να είναι, έτσι, όσο το δυνατόν περισσότερο οικονοµικώς
αποδοτικά. Ο υπέρτατος στόχος είναι η σύγκλιση των κανόνων και των προτύπων στο
διεθνές επίπεδο, όποτε αυτό είναι δυνατόν. Όταν αυτό δεν µπορεί να επιτευχθεί, θα πρέπει να
χρησιµοποιούνται οι µηχανισµοί που προσφέρονται από τη συµφωνία ΠΟΕ σχετικά µε τους
τεχνικούς φραγµούς στο εµπόριο (TBT). Η ΕΕ θα επιδιώξει επίσης να αποτρέψει τη
δηµιουργία νέων µη δασµολογικών φραγµών και να προαγάγει ορθές κανονιστικές πρακτικές
στο πλαίσιο των διµερών κανονιστικών διαλόγων της µε σηµαντικούς εταίρους.
Στην περίπτωση κατά την οποία η ευρωπαϊκή νοµοθεσία επιβάλλει απαιτήσεις
ιχνηλασιµότητας, αυτές συµβάλλουν στην ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων και
εφαρµόζονται στις εισαγωγές, καθώς και σε αγαθά που παράγονται στην ΕΕ. Σε ορισµένες
περιπτώσεις, η ΕΕ ενδέχεται να εκτιµήσει ότι αξίζει τον κόπο να προτείνει την επέκτασή τους
στους εµπορικούς εταίρους µας. Η ΕΕ έχει ιδιαίτερο συµφέρον να επιδιώξει στενότερη
οικονοµική ολοκλήρωση µε γειτονικές χώρες µέσω της «Ευρωπαϊκής Πολιτικής

EL

20

EL

Γειτονίας». Οι συµφωνίες για τη «∆ιαπίστωση της συµµόρφωσης και την αποδοχή» (Σ∆ΣΑ)
βιοµηχανικών προϊόντων που βασίζονται στην ευθυγράµµιση µε την ΕΕ µπορούν να
εξασφαλίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών. Η στενότερη οικονοµική ολοκλήρωση
των γειτονικών χωρών σε ορισµένες περιοχές της ενιαίας αγοράς µπορεί να παράσχει
συγκεκριµένα πλεονεκτήµατα και για τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και µπορεί να ενισχύσει το
εµπόριο και τις επενδύσεις. Η ΕΕ θα στοχοθετήσει επίσης ένα µεγαλύτερο µερίδιο κεφαλαίων
που είναι διαθέσιµα βάσει του «Ευρωπαϊκού µέσου γειτονίας και εταιρικής σχέσης» για την
οικοδόµηση ικανοτήτων και την καλή οικονοµική διακυβέρνηση σε χώρες-εταίρους.
Η διεθνοποίηση των αλυσίδων αξίας και εφοδιασµού προσφέρει σηµαντικό δυναµικό
ανάπτυξης, αλλά θέτει επίσης και ιδιαίτερες προκλήσεις για τις ΜΜΕ. Μόνον το 25 % των
ΜΜΕ εξάγει σήµερα σε αγορές εντός και εκτός της ΕΕ9. Για να βοηθηθούν οι ΜΜΕ να
αποκτήσουν διεθνή εµβέλεια χρειάζονται την ορθή πληροφόρηση και υποστήριξη σε αγορές
εκτός της ΕΕ. Ορισµένα κράτη µέλη και οργανώσεις επιχειρήσεων παρέχουν ήδη αυτό το
είδος υποστήριξης, εξακολουθεί όµως να παραµένει σηµαντικό δυναµικό για µεγαλύτερες
συνέργιες µεταξύ των προσπαθειών της ΕΕ, των κρατών µελών και των εν λόγω
οργανώσεων. Το δίκτυο «Enterprise Europe Network» έχει διαδραµατίσει ήδη σηµαντικό
ρόλο στην καθοδήγηση και τη διευκόλυνση της διεθνούς επιχειρηµατικής συνεργασίας, ιδίως
µε τις µεσογειακές χώρες, ενώ και η διεθνής βοήθεια του στις ΜΜΕ θα πρέπει να αναπτυχθεί
περαιτέρω. Αξιοποιώντας την εµπειρία από το Helpdesk ΜΜΕ για ζητήµατα ∆∆Ι στην Κίνα,
η Επιτροπή θα ενισχύσει περαιτέρω την υποστήριξη για την προστασία και την εφαρµογή
των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας µε ειδική προσοχή σε άλλες βασικές αγορές
τρίτων χωρών. Όσον αφορά τις έρευνες εµπορικής άµυνας, θα αντιµετωπιστεί η ειδική
κατάσταση των ΜΜΕ - ως εισαγωγέων, χρηστών, καταγγελλόντων ή εξαγωγέων.
Η Επιτροπή θα:
• εκπονήσει για το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µόλις ολοκληρωθούν οι
διαπραγµατεύσεις, µια οικονοµική ανάλυση των συνεπειών της προτεινόµενης συµφωνίας
για την ΕΕ, πριν από την υπογραφή·
• προβεί σε ετήσια έκθεση σχετικά µε τους εµπορικούς και επενδυτικούς φραγµούς για το
εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων «πέραν των συνόρων»,
και των πρακτικών βιοµηχανικής πολιτικής και προσδιορίζοντας προτεραιότητες για
στρατηγική πρόσβασης στις αγορές και δράση επιβολής (από το 2011 και µετά)·
• αναπτύξει διεθνείς πρωτοβουλίες κανονιστικής συνεργασίας µε σκοπό την ενθάρρυνση των
σηµαντικών εµπορικών εταίρων µας να αποδειχθούν τη χρήση τυχόν νέων ή υφιστάµενων
διεθνών συστηµάτων και να αναπτύξουν παγκοσµίως συµβατούς κανόνες και πρότυπα. Στο
πλαίσιο αυτό, οι εµπορικές συµφωνίες µας θα πρέπει επίσης να προαγάγουν τη χρήση από
τους εταίρους µας των διεθνών κανόνων και προτύπων, καθώς και διαδικασιών
αξιολόγησης της συµµόρφωσης φιλικές προς το εµπόριο·
• επιδιώξει στενότερη οικονοµική ολοκλήρωση µε τις γειτονικές χώρες επεκτείνοντας τα οφέλη
της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς σε επιλεγµένους τοµείς µέσω της Ευρωπαϊκής Πολιτικής
Γειτονίας και θα δώσει µεγαλύτερη προτεραιότητα στους θεσµούς της αγοράς και την
οικονοµική διακυβέρνηση στις σχέσεις µε τους εταίρους ανάπτυξης (ανακοίνωση σχετικά µε
το εµπόριο και την ανάπτυξη στις αρχές του 2011)·
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• υποβάλει στρατηγική για την υποστήριξη της διεθνοποίησης των ΜΜΕ µε συγκεκριµένα
µέτρα, αξιοποιώντας τις πολιτικές που παρατίθενται στην«πράξη για τις µικρές επιχειρήσεις»
(ανακοίνωση το 2011).
• ενσωµατώσει τις απαιτήσεις ιχνηλασιµότητας για τρίτες χώρες σε προτάσεις της Επιτροπής,
εφόσον ενδείκνυται.
Η Επιτροπή καλεί το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να:
• επιταχύνουν την έγκριση της πρότασης της Επιτροπής σχετικά µε την ένδειξη της χώρας
προέλευσης ορισµένων προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες.
6.2.

Εξασφάλιση της πρόσβαση σε πρώτες ύλες και κρίσιµα προϊόντα

Η ασφαλής, προσιτή, αξιόπιστη και χωρίς στρεβλώσεις πρόσβαση σε πρώτες ύλες είναι
βασική για τη βιοµηχανική ανταγωνιστικότητα, την καινοτοµία και την απασχόληση. Η
ασφάλεια εφοδιασµού είναι λιγότερο ζήτηµα εξάρτησης από τις εισαγωγές και περισσότερο
ζήτηµα βαθµού διαφοροποίησης των προµηθευτών και της αξιοπιστίας τους, όπου και αν
βρίσκονται. Οι απρόσκοπτα λειτουργούσες παγκόσµιες αγορές για πρώτες ύλες και βασικά
προϊόντα είναι αναγκαίες για την αποδοτική κατανοµή των παγκόσµιων πόρων και για τη
διευκόλυνση της τεχνολογικής προόδου. Ωστόσο, βραχυπρόθεσµες µεταβολές στις τιµές
αυτές καθιστούν αναγκαία την κάλυψη των ουσιαστικών κινδύνων, ένα ταυτόχρονα η άνοδος
των αναδυόµενων χωρών µε οικονοµία αγοράς στην παγκόσµια οικονοµία αύξησε τον
παγκόσµιο ανταγωνισµό για τους πόρους αυτούς.
Για να αντιµετωπιστούν τα ζητήµατα αυτά, η Επιτροπή ξεκίνησε ιδίως την πρωτοβουλία
πρώτων υλών τον Νοέµβριο του 2008, ενώ λεπτοµερής ανάλυση της ζήτησης και της
πιθανής σπάνιδος βασικών πρώτων υλών δηµοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2010. Οι
πρωτοβουλίες αυτές προετοίµασαν το έδαφος για µια στρατηγική της ΕΕ σχετικά µε τις
πρώτες ύλες µε βάση την έννοια της «αλυσίδας πρόσθετης αξίας», που θα εξακολουθήσει να
ακολουθεί τη στρατηγική 3 πυλώνων µε σκοπό: i) να εξασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισµού
όσον αφορά την πρόσβαση σε πόρους σε τρίτες χώρες· ii) να ενισχύσει την βιώσιµη παροχή
πρώτων υλών από ευρωπαϊκές πηγές και iii) να µειώσει την κατανάλωση πρωτογενών
πρώτων υλών, αυξάνοντας την αποδοτικότητα των πόρων και προάγοντας την ανακύκλωση.
Απαιτούνται νέοι κανόνες και συµφωνίες σχετικά µε τη βιώσιµη διεθνή διαχείριση και
πρόσβαση σε πρώτες ύλες σε πολυµερές επίπεδο, καθώς και ενέργειες πολιτικής για την
αντιµετώπιση των απαγορεύσεων των εξαγωγών και των αδικαιολόγητων περιορισµών
σχετικά µε την αναζήτηση και εξόρυξη από τρίτες χώρες, ιδίως τις στρατηγικές χώρες
εταίρους και την Αφρική. Είναι επίσης αναγκαία η αυστηρή εφαρµογή των υφιστάµενων
κανόνων ανταγωνισµού της ΕΕ σε περιπτώσεις συµφωνιών που νοθεύουν τον ανταγωνισµό ή
συγκέντρωσης της αγοράς που απειλούν να θέσουν σε κίνδυνο την πρόσβαση στις πρώτες
ύλες. Υπάρχει επίσης ανάγκη να προαχθούν οι τεχνολογίες εξόρυξης και επεξεργασίας που
οδηγούν επίσης σε αποδοτικότητα πόρων, ανακύκλωση, υποκατάσταση και στην αυξηµένη
χρήση ανανεώσιµων πρώτων υλών για τη µείωση της κρίσιµης εξάρτησης της ΕΕ από
πρωτογενείς πρώτες ύλες και να βελτιωθεί η περιβαλλοντική ισορροπία, µεταξύ άλλων µέσω
αυξηµένης χρήσης δευτερογενών πρώτων υλών (σκραπ), ηλεκτρονικού εξοπλισµού που
βρίσκεται στο τέλος του κύκλου ζωής του και οχηµάτων που εξάγονται σε τρίτες χώρες.
Εφαρµογή του κανονισµού για τις µεταφορές αποβλήτων· εκ νέου χρήση ή ανακύκλωση
προϊόντων και υλικών που βασίζονται σε συµφωνηµένα ελάχιστα πρότυπα. Οι συνθήκες
πλαισίου για βιώσιµο εφοδιασµό και διαχείριση των πρώτων υλών εντός της ΕΕ πρέπει
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επίσης να αντιµετωπιστούν µέσω ενίσχυσης της αποτελεσµατικής χρήσης των ιδίων πόρων
της ΕΕ, ανακύκλωσης και αυξηµένης υποκατάστασης. Οι αυξηµένες επενδύσεις στην
ανακάλυψη νέων αποθεµάτων πρώτων υλών για στην ΕΕ µπορούν να προαχθούν µέσω της
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών στον τοµέα του σχεδιασµού χρήση γης και θαλάσσιας
χωροταξίας και των διοικητικών πόρων για την αναζήτηση και εξόρυξη, εξασφαλίζοντας
παράλληλα την αειφορία. Η προώθηση των επενδύσεων σε νέες και πιο αποδοτικές
τεχνολογίας αναζήτησης και εξόρυξης είναι επίσης αναγκαία. Σε τοµείς όπως ο τοµέας των
τροφίµων, η ανταγωνιστική τοπική προµήθεια βιώσιµων πρώτων υλών αντιµετωπίζεται από
την γεωργική πολιτική της ΕΕ.
Η Επιτροπή θα:
• υποβάλει µια στρατηγική για τις πρώτες ύλες, συµπεριλαµβανοµένων προτάσεων για την
ενίσχυση καλύτερων συνθηκών πλαισίου για βιώσιµες προµήθειες εγχώριων πρωτογενών
πρώτων υλών, αυξηµένη ανακύκλωση και εξεύρεση υποκατάστατων για λοιπές πρώτες ύλες
(2010).
7.

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

7.1.

Αποδοτικότητα πόρων, ενέργειας και άνθρακα

Η βιοµηχανία της ΕΕ πρέπει να επιταχύνει τη µετάβασή της στην οικονοµία χαµηλών
εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, αποδοτικότητας πόρων και ενεργειακής απόδοσης. Η
καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής και η αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων µπορεί
να επιτύχει µείωση κόστους και µειωµένο περιβαλλοντικό αντίκτυπο από την ενισχυµένη
χρήση πόρων και ενέργειας. Αυτά τα στοιχεία είναι όλο και πιο αναγκαία τόσο για την
επίτευξη βιώσιµης ανάπτυξης και απασχόλησης όσο και για την απόκτηση ανταγωνιστικού
πλεονεκτήµατος σε απάντηση στον όλο και µεγαλύτερο παγκόσµιο ανταγωνισµό για πόρους
και περιβαλλοντικούς περιορισµούς. Η επικείµενη εµβληµατική πρωτοβουλία σχετικά µε τη
µετάβαση σε µια Ευρώπη που χρησιµοποιεί αποδοτικά τους πόρους θα αποτελέσει το
πλαίσιο για την επίτευξη οµαλής και φιλόδοξης αποσύνδεσης της χρήσης άνθρακα και πόρων
από την οικονοµική ανάπτυξη. Παροµοίως, υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης ειδικών
µακροπρόθεσµων µέτρων για την ενεργειακή απόδοση, προκειµένου να αξιοποιηθούν οι
δυνατότητες εξοικονόµησης ενέργειας στα βιοµηχανικά, ενεργειακά και µεταφορικά
συστήµατα. Ο χάρτης πορείας της ΕΕ για µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του
άνθρακα έως το 2050, συµπεριλαµβανοµένων οροσήµων για το 2030, θα παρουσιάσει
δρόµους για τεχνολογικές βελτιώσεις και διαρθρωτικές αλλαγές στα βιοµηχανικά, ενεργειακά
και µεταφορικά συστήµατα που είναι κρίσιµα για την ενθάρρυνση της καινοτοµίας, την
αύξηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, καθώς και για την ενίσχυση της ενεργειακής
ασφάλειας της ΕΕ.
Απαιτείται έτσι µια συγκεκριµένη και ρεαλιστική µακροχρόνια στρατηγική για την
ενθάρρυνση των επενδύσεων που είναι αποδοτικές όσον αφορά τον άνθρακα την
ενέργεια και τους πόρους σε ολόκληρη τη βιοµηχανία. Απαιτούνται ιδιωτική και δηµόσια
έρευνα και καινοτοµία µε ευφυή και αγοραστρεφή περιβαλλοντική ρύθµιση που θα
εφαρµόζεται αποτελεσµατικά και ισότιµα σε ολόκληρη την ενιαία αγορά. Η νέα ρύθµιση
πρέπει να εκφράζει την ανάγκη για µετάβαση σε µια οικονοµία αποδοτικότητας των πόρων
που θα λαµβάνει παράλληλα υπόψη το πιθανό βραχυπρόθεσµο κόστος ή επιβάρυνση. Η
διαρροή λόγω του διοξειδίου του άνθρακα και τα λοιπά ανταγωνιστικά µειονεκτήµατα που
προκύπτουν για τη βιοµηχανία της ΕΕ πρέπει να αποφευχθούν προκειµένου να προληφθεί η
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µετεγκατάσταση της παραγωγής και των θέσεων εργασίας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο πλαίσιο των διεθνών διαπραγµατεύσεων για το κλίµα, η ΕΕ εργάζεται επί του παρόντος
για τη βελτίωση της κλίµακας και της αποτελεσµατικότητας των διεθνών αγορών άνθρακα
και για την ενθάρρυνση των διεθνών ροών επενδύσεων για έρευνα και ανάπτυξη και
καινοτοµία στις τεχνολογίες χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα. Επιπλέον, η ΕΕ
αναπτύσσει πολιτικές που µπορούν να µειώσουν το κόστος των µακροπρόθεσµων
στρατηγικών για το κλίµα και την ενέργεια µέσω της δέσµευσης και αποθήκευσης διοξειδίου
του άνθρακα µεγάλης κλίµακας και άλλων καινοτόµων έργων για τις ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας.
Στο πλαίσιο των εθνικών σχεδίων ενεργειακής απόδοσης, όλα τα κράτη µέλη εφάρµοσαν
µέτρα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων όσον αφορά τη µείωση της έντασης ενέργειάς τους.
Ορισµένα κράτη µέλη ανέπτυξαν επίσης συγκεκριµένα σχέδια δράσης για την ενθάρρυνση
των οικοτεχνολογιών και/ή τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων συγκεκριµένων
βιοµηχανιών. Ωστόσο, λίγα µόνον κράτη µέλη ανέπτυξαν έως σήµερα πιο γενικές
στρατηγικές αποδοτικότητας των πόρων.
Σε έναν κόσµο ευφυούς ρύθµισης, η αποδοτικότητα πόρων σε ολόκληρη την οικονοµία
µπορεί να αυξήσει τη βιοµηχανική ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, ικανοποιώντας παράλληλα
τους περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ. Η νοµοθεσία πρέπει να είναι προβλέψιµη και
αναλογική και να παράσχει την ασφάλεια δικαίου που απαιτείται για τις πιο
µακροπρόθεσµες επενδύσεις. Οι νέες πολιτικές θα πρέπει να ενθαρρύνουν την καινοτοµία και
λαµβάνουν υπόψη τη σχέση κόστους αποτελεσµατικότητας του κύκλου ζωής, τη διάρκεια
ζωής των επενδύσεων και τις αποφάσεις αγοράς των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Με
τη χρήση µακρόπνοης ευφυούς ρύθµισης, η επίτευξη των περιβαλλοντικών φιλοδοξιών και οι
στόχοι της βιοµηχανικής πολιτικής µπορούν να είναι αµοιβαία συνεκτικοί. Οι
περιβαλλοντικές και βιοµηχανικές πολιτικές πρέπει να συµβαδίζουν. Η προσεκτική
αξιολόγηση του οικονοµικού και κοινωνικού αντικτύπου της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας
και των λοιπών δαπανών και οφελών για την κοινωνία αποτελεί µέρος της αξιολόγησης
επιπτώσεων που συνοδεύει τις ρυθµιστικές πρωτοβουλίες της Επιτροπής και θα πρέπει να
γίνεται και σε επίπεδο κράτους µέλους. Με τον τρόπο αυτό, η περιβαλλοντική ρύθµιση
µπορεί να δράσει ως ευεργετικός µοχλός για την καινοτοµία και τη βιοµηχανική ανάπτυξη
παρά ως εµπόδιο.
Στο πλαίσιο αυτό, η βιώσιµη βιοµηχανική πολιτική της ΕΕ επικεντρώνεται σαφώς στις
ευκαιρίες για τη διατηρήσιµη ανάπτυξη και τη δηµιουργία απασχόλησης, ενώ παράλληλα
προβαίνει στη µετάβαση σε µεγαλύτερη αποδοτικότητα πόρων σε ολόκληρη τη βιοµηχανία.
Άλλες πολιτικές περιλαµβάνουν την πολιτική προϊόντος µέσω της προοπτικής του κύκλου
ζωής που υπερβαίνει το στάδιο της παραγωγής· η χρήση µέσων, όπως π.χ. η οδηγία για τον
οικολογικό σχεδιασµό, η ενεργειακή επισήµανση των οικιακών συσκευών και το ευρωπαϊκό
οικολογικό σήµα. Η ενθάρρυνση εθελοντικών πρωτοβουλιών της βιοµηχανίας και η ευρύτερη
υιοθέτηση βέλτιστων περιβαλλοντικών πρακτικών διαχείρισης µέσω του συστήµατος
οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) και των συστηµάτων ISO14001
είναι επίσης σηµαντικά. Η στενή παρακολούθηση της προόδου θα συµβάλει στη µέτρηση της
προόδου και στον εντοπισµό κενών εφαρµογής.
Προκειµένου να αναπτυχθεί η αγορά της ΕΕ για τα περιβαλλοντικά αγαθά και υπηρεσίες, η
ΕΕ πρέπει να εξασφαλίσει µια θεµιτή και διαφανή εσωτερική αγορά που ανταµείβει την
καινοτοµία, µε βελτιώσεις στα συστήµατα τυποποίησης και πιστοποίησης, πιο
εναρµονισµένη εφαρµογή του κοινοτικού κεκτηµένου (π.χ. οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα),
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ευρύτερη χρήση πράσινων δηµόσιων προµηθειών και ανάπτυξη της οδηγίας για τον
οικολογικό σχεδιασµό, καθώς και τη συµπερίληψη στις συµφωνίες ελεύθερων συναλλαγών.
Η επιτυχής διαπραγµάτευση των περιορισµών λόγω της σπάνιδος των παγκόσµιων πόρων,
συµπεριλαµβανοµένων των περιβαλλοντικών απαγορεύσεων, θα απαιτήσει από πολλές
καινοτόµους τεχνολογίες να διεισδύσουν επιτυχώς στις παγκόσµιες αγορές. Ωστόσο, η
βαθµιαία άλλα µαζικά εφαρµοζόµενη καινοτοµία θα πρέπει, βραχυπρόθεσµα έως
µεσοπρόθεσµα, να παρουσιάσει αποτελέσµατα. Ειδικότερα, πρέπει να υπάρξει µια
καινοτόµος προσέγγιση ως προς τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες σε παρόµοιους άξονες µε
εκείνους που υιοθετήθηκαν για τις βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρµογής και το σχέδιο
στρατηγικών ενεργειακών τεχνολογιών (SET). Το µελλοντικό σχέδιο δράσης για την
οικοκαινοτοµία θα εφαρµόσει τα µέσα για τον προσδιορισµό των απαιτήσεων ανάπτυξης και
εφαρµογής των βασικών περιβαλλοντικών τεχνολογιών, θα ενισχύσει τον στενότερο
συντονισµό και συνεργασία µεταξύ της ΕΕ και των κρατών µελών στην ανάπτυξη και
εφαρµογή των τεχνολογιών αυτών και θα ευαισθητοποιήσει σχετικά µε τις δυνατότητες των
νέων τεχνολογιών. Οι φραγµοί στη διασυνοριακή επιχειρηµατική δραστηριότητα θα πρέπει
να αντιµετωπιστούν µε τη δηµιουργία κατάλληλου ρυθµιστικού πλαισίου και µε την
εξασφάλιση πιο οµοιόµορφης εφαρµογής των υφιστάµενων ρυθµιστικών πλαισίων.
Η Επιτροπή θα:
• αναπτύξει, σύµφωνα µε τον επικείµενο χάρτη πορείας της ΕΕ για την οικονοµία χαµηλών
εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, τις µακροχρόνιες τοµεακές βιοµηχανικές στρατηγικές και
πολιτικές που απαιτούνται για την ενίσχυση της µετάβασης σε µια οικονοµία χαµηλών
εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, αποδοτικότητας των πόρων και ενεργειακής απόδοσης·
• παρακολουθεί τη βιώσιµη ανταγωνιστικότητα, συµπεριλαµβανοµένων των εθελοντικών
πρωτοβουλιών της βιοµηχανίας της ΕΕ που στοχεύουν στη βιωσιµότητα των πόρων·
• επανεξετάσει την πολιτική βιώσιµης κατανάλωσης και παραγωγής / βιώσιµη βιοµηχανική
πολιτική και θα εξετάσει την πιθανή επέκταση της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασµό σε
νέα προϊόντα (2012)·
• ξεκινήσει ένα νέο σχέδιο δράσης για την οικοκαινοτοµία για να εξασφαλίσει την
εµπορευµατοποίηση και την εφαρµογή βασικών περιβαλλοντικών τεχνολογιών.
Τα κράτη µέλη καλούνται να:
• ενισχύσουν τον στενότερο συντονισµό των πολιτικών για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες
ώστε να µεγιστοποιήσουν τις συνέργιες και τις συµπληρωµατικότητες στην εφαρµογή της
τεχνολογίας, συµπεριλαµβανοµένων των πολιτικών για την ενίσχυση της ζήτησης, ιδίως στον
τοµέα της οικοκαινοτοµίας.
7.2.

∆ιαρθρωτική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα

Μια σηµαντική προτεραιότητα της νέας βιοµηχανικής πολιτικής πρέπει να είναι να βοηθήσει
τη βιοµηχανία της ΕΕ να ανακάµψει οµαλά και να προβεί στις αναγκαίες ρυθµίσεις µετά
την οικονοµική κρίση. Ειδικότερα, η εµφάνιση διαρθρωτικής πλεονάζουσας παραγωγικής
ικανότητας σε ορισµένες βιοµηχανίες απαιτεί εξειδικευµένες απαντήσεις σε επίπεδο
εταιρείας, που κυµαίνονται από τη συµµετοχή σε νέα επιχειρηµατικά µοντέλα και προϊόντα
έως την οριστική έξοδο από την αγορά. Οι εταιρείες και οι κοινωνικοί εταίροι φέρουν την
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πρωταρχική ευθύνη για την αναδιάρθρωση, ώστε να εξασφαλίσουν τη µελλοντική
ανταγωνιστικότητα και βιωσιµότητά τους, δεδοµένου ότι η πείρα έχει δείξει ότι η
διαρθρωτική αναπροσαρµογή που υποκινείται από τον ανταγωνισµό είναι η ταχύτερη και η
πιο αποδοτική.
Οι κατευθυντήριες γραµµές για τη βοήθεια διάσωσης και αναδιάρθρωσης επιτρέπουν τη
βοήθεια µόνον αν έχει ως αποτέλεσµα αναδιάρθρωση που είναι σε θέση να αποκαταστήσει τη
µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα των δικαιούχων χωρίς περαιτέρω υποστήριξη, εξασφαλίζουν
την κατάλληλη συµβολή του δικαιούχου στο κόστος της αναδιάρθρωσης και συνοδεύονται
από µέτρα για την αντιµετώπιση της προκύπτουσας στρέβλωσης του ανταγωνισµού. Τα
διδάγµατα που αντλήθηκαν από την κρίση θα τροφοδοτήσουν την αναθεώρηση των
κατευθυντήριων γραµµών διάσωσης και αναδιάρθρωσης.
Τα κράτη µέλη πρέπει επίσης να υποστηρίξουν την ανακατανοµή της εργασίας, εντός του
πλαισίου του συστήµατος ευελιξίας µε ασφάλεια. Η καλύτερη πρόβλεψη και διαχείριση της
αναδιάρθρωσης θα βοηθήσει τους εργαζοµένους και τις εταιρείες να προσαρµόσουν τη
µετάβαση που επιβάλλεται από την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, καθώς και από τον
εκσυγχρονισµό και τη διαρθρωτική προσαρµογή. Οι υφιστάµενοι κανόνες κρατικών
ενισχύσεων προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες για τη χρήση κρατικών ενισχύσεων για να
συνδράµουν την αλλαγή, π.χ. µέσω ενισχύσεων κατάρτισης ή έρευνας και ανάπτυξης και
καινοτοµίας, ή για να υποστηρίξουν το επιχειρηµατικό κεφάλαιο. Στο ευρωπαϊκό επίπεδο, τα
περιφερειακά ταµεία και το Ταµείο Συνοχής µπορούν να ενθαρρύνουν τις επενδύσεις και την
καινοτοµία για να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των τοπικών οικονοµιών. Το ΕΤΠΑ
επικεντρώθηκε όλο και περισσότερο σε επενδύσεις που διευκολύνουν τη µετακίνηση προς τα
πάνω στην αλυσίδα αξίας τόσο από τοµείς υψηλής τεχνολογίας όσο και από παραδοσιακούς
τοµείς µέσω επενδύσεων στην έρευνα και την ανάπτυξη, την καινοτοµία και την ΤΠΕ, ενώ το
Ταµείο Συνοχής επενδύει, ειδικότερα, σε προτεραιότητες µεταφορών στην ΕΕ, γεγονός που
µπορεί να βελτιώσει τη φυσική δυνατότητα πρόσβασης, καθώς και την περιβαλλοντική
υποδοµή στα λιγότερο αναπτυγµένα κράτη µέλη. Οι επενδύσεις αυτές διευκολύνουν τις
περιφέρειες να αναπτύξουν τα δικά τους εξειδικευµένα κέντρα καινοτοµίας που βασίζονται
στην ευφυή εξειδίκευση.
Η επέκταση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση µπορεί
επίσης να βελτιώσει την ικανότητα των κρατών µελών και των περιφερειών να διαχειριστούν
τις επιπτώσεις της κρίσης και συµβάλουν στην παροχή εκ νέου κατάρτισης και άλλων
ενεργητικών µέτρων για την αγορά εργασίας στους πλεονάζοντες εργαζοµένους.
Η διοίκηση και οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων είναι οι βασικοί παράγοντες που πρέπει
να συµφωνήσουν σχετικά µε τη στρατηγική αναδιάρθρωσης σε επίπεδο εταιρείας. Την
αναδιάρθρωση αυτή πρέπει να συνοδεύουν παρεµβάσεις πολιτικής για την αποφυγή
κοινωνικών συγκρούσεων και την προαγωγή νέων δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας,
αποφεύγοντας έτσι τις µαζικές απολύσεις και την παρακµή ολόκληρων περιφερειών ή τη
µετεγκατάσταση ολόκληρων βιοµηχανιών και διευκολύνοντας την οικονοµική αναδιάρθρωση
και την αλλαγή επαγγελµατικής δραστηριότητας. Οι οργανώσεις ETUC, Business Europe,
CEEP και UEAPME συµφώνησαν σχετικά µε «Προσανατολισµούς που χρησιµεύουν ως
αναφορά για τη διαχείριση της αλλαγής και των κοινωνικών συνεπειών της» το 2003. Οι
προσανατολισµοί αυτοί πρέπει να επανεξεταστούν για να ενσωµατώσουν τη γνώση που
συσσωρεύτηκε στη συνέχεια σχετικά µε τους βέλτιστους τρόπους πρόβλεψης και διαχείρισης
της αναδιάρθρωσης, καθώς και για να ληφθεί υπόψη η εµπειρία από την οικονοµική και
χρηµατοπιστωτική κρίση. Οι επικαιροποιηµένοι προσανατολισµοί όσον αφορά την
αναδιάρθρωση µπορεί να είναι πολύ χρήσιµοι για την ενίσχυση της ικανότητας των
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επιχειρήσεων και του εργατικού δυναµικού να προσαρµόζονται σε ένα ταχέως
µεταβαλλόµενο οικονοµικό περιβάλλον.
Η Επιτροπή θα:
• επανεξετάσει την κοινοτική υποστήριξη για την επανένταξη των απολυµένων εργαζοµένων
σε νέες θέσεις εργασίας, συµπεριλαµβανοµένης της υποστήριξης µέσω της επανεξέτασης του
κανονισµού του Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση (EGAF)
(2011)·
• ξεκινήσει διαβούλευση µε τους ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους σχετικά µε το ευρωπαϊκό
πλαίσιο αναδιάρθρωσης (2011)·
• επανεξετάσει τις κατευθυντήριες γραµµές διάσωσης και αναδιάρθρωσης για κρατική βοήθεια
(2011)·
• υποστηρίξει κράτη µέλη και περιφέρειες µέσω της πολιτικής για τη συνοχή στη
διαφοροποίηση των υφιστάµενων βιοµηχανιών, την αναβάθµιση του βιοµηχανικού
δυναµικού, την ενθάρρυνση των επενδύσεων και της καινοτοµίας για την εκ νέου ανάπτυξη
και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τοπικών οικονοµιών·
• υποβάλει προτάσεις για την επιτάχυνση της εφαρµογής και τη βελτίωση του επίκεντρου των
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταµείων µέσω της πέµπτης έκθεσης για τη συνοχή (2010) και
στο νέο ρυθµιστικό πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή (2011).
7.3.

Αξιοποίηση της εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας

Η εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα µπορεί να συµβάλλει στις επιδόσεις της
ανταγωνιστικότητας και της βιωσιµότητας της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας. Συµβάλλει επίσης
στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης στις επιχειρήσεις, γεγονός που είναι σηµαντικό για τη
δηµιουργία επιχειρηµατικού περιβάλλοντος στο οποίο µπορεί να ευδοκιµήσει η βιοµηχανία.
Η χρηµατοπιστωτική κρίση έδειξε ότι χρειάζεται νέα προσέγγιση για την ισορροπία µεταξύ
βραχυπρόθεσµης µεγιστοποίησης κέρδους και δηµιουργίας βιώσιµης αξίας
µακροπρόθεσµα. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες πρέπει να λάβουν υπόψη τη συµβολή τους στη
βιώσιµη ανάπτυξη και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και να εξετάσουν τα συµφέροντα των
εργαζοµένων και των πολιτών που θίγονται από επιχειρηµατικές αποφάσεις. Η χρηστή
επιχειρηµατική δεοντολογία και αξίες µπορούν να συµβάλουν στην ανάκαµψη από την κρίση.
Η εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα µπορεί να τοποθετήσει τις ευρωπαϊκές εταιρείες σε
ηγετική θέση στις αγορές που όλο και περισσότερο πριµοδοτούν τα κοινωνικά και
περιβαλλοντικά ζητήµατα. Η βιοµηχανία της ΕΕ έχει ήδη ξεκινήσει ορισµένες σηµαντικές
πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη βιωσιµότητα των πόρων, συµπεριλαµβανοµένων της
πρωτοβουλίας της χηµικής βιοµηχανίας µε τίτλο «Υπεύθυνη φροντίδα», της πρωτοβουλίας
για την παγκόσµια ηλεκτρονική βιωσιµότητα και την πολιτική διαχείρισης υλικών του
∆ιεθνούς Συµβουλίου Μεταλλευµάτων και Μετάλλων.
Η ενθάρρυνση της διατηρήσιµης ανάπτυξης συνεπάγεται την παροχή στους καταναλωτές των
πληροφοριών που απαιτούνται για να αγοράσουν φιλικά προς το περιβάλλον αγαθά και
υπηρεσίες. Σε αυτά πρέπει να περιλαµβάνονται και οι πληροφορίες για το οικολογικό
αποτύπωµα προϊόντων και υπηρεσιών. Η Επιτροπή θα εργαστεί για την εκπόνηση µιας κοινής
ευρωπαϊκής µεθοδολογίας για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που
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συνδέονται µε καταναλωτικά προϊόντα, βάσει ανάλυσης του κύκλου ζωής και αντικειµενικών
κριτηρίων.
Η Επιτροπή θα:
• υποβάλει µια νέα πρωτοβουλία πολιτικής για την εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα,
αντιµετωπίζοντας τα αναδυόµενα ζητήµατα όπως π.χ. επιχειρήσεις και ανθρώπινα
δικαιώµατα καθώς και αποκάλυψη περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διαχειριστικών
πρακτικών των εταιρειών (2011)·
• παρακολουθήσει τις εθελοντικές πρωτοβουλίες της βιοµηχανίας της ΕΕ που στοχεύουν στη
βιωσιµότητα των πόρων (από το 2011 και µετά)·
• εξετάσει, πριν από το 2012, τη δυνατότητα µιας πρωτοβουλίας σχετικά µε το οικολογικό
αποτύπωµα των προϊόντων.
8.

Η ΕΙ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΟΜΕΑ – ΜΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΜΕΝΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Καθώς όλοι οι τοµείς είναι σηµαντικοί, η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να εφαρµόζει µια
στοχοθετηµένη προσέγγιση σε όλους τους τοµείς. Μπορούν να πραγµατοποιηθούν ορισµένες
ειδικές τοµεακές πρωτοβουλίες για ορισµένα είδη τοµέων:
• τοµεακή βιοµηχανική πολιτική για το διάστηµα βάσει των νέων αρµοδιοτήτων που
προβλέπονται από τη συνθήκη της Λισαβόνας·
• οι βιοµηχανίες µηχανοκίνητων οχηµάτων και εξοπλισµού µεταφορών θα διαδραµατίσουν
σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των λύσεων για τη βιώσιµη κινητικότητα·
• τοµείς οι οποίοι είναι πολλά υποσχόµενοι όσον αφορά την ικανοποίηση των λοιπών
µελλοντικών κοινωνικών προκλήσεων της υγείας, της γήρανσης και της ασφάλειας
(π.χ. φροντίδα υγείας, περιβαλλοντικά αγαθά και τεχνολογίες, βιοµηχανίες ενέργειας και
βιοµηχανίες ασφάλειας )·
• τοµείς στους οποίους οι θεωρήσεις της αλυσίδας αξίας είναι ιδιαίτερα σηµαντικές
(π.χ. χηµικά, µηχανική, κατασκευαστές εξοπλισµού µεταφορών, γεωργικά προϊόντα
διατροφής και επιχειρηµατικές υπηρεσίες)·
• οι τοµείς έντασης ενέργειας που εκτίθενται στο διεθνή ανταγωνισµό χρειάζονται τα
πλεονεκτήµατα των ανταγωνιστικών αγορών ενέργειας, που προσφέρουν ευνοϊκές
συνθήκες πλαισίου οι οποίες θα τους δώσουν τη δυνατότητα να ευδοκιµήσουν στην ΕΕ
(πρόσβαση σε ενέργεια και πρώτες ύλες σε ανταγωνιστικές τιµές, ίσοι όροι ανταγωνισµού
στην παγκόσµια αγορά κ.τ.λ.).
Το θέµα όλων των ακόλουθων πρωτοβουλιών και έργων επίδειξης είναι να προαχθεί η
βιοµηχανική καινοτοµία. Πράγµατι, η βιώσιµη ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής
βιοµηχανίας και όλων των τοµέων της µπορεί να επιτευχθεί µόνον εάν η βιοµηχανία
βελτιώσει την ικανότητα της να καινοτοµεί. Στο πλαίσιο αυτό η καινοτοµία πρέπει να
θεωρηθεί υπό την ευρύτερή της έννοια, ότι υπερβαίνει, δηλαδή, την τεχνολογία και
περιλαµβάνει επίσης επιχειρησιακά και οργανωτικά µοντέλα. Όλοι οι τοµείς πρέπει να
βελτιώσουν τις επιδόσεις καινοτοµίας τους, είτε είναι παραδοσιακοί τοµείς είτε τοµείς

EL

28

EL

χαµηλής τεχνολογίας είτε νέοι τοµείς είτε τοµείς υψηλής τεχνολογίας. Αυτή η ικανότητα
πρέπει να υποστηριχθεί από την πολιτική σε περιπτώσεις όπου η αγορά από µόνη της δεν
παρουσιάζει αποτελέσµατα. Αυτό συµβαίνει συνήθως όταν υπάρχει συνδυασµός αδράνειας
και υψηλών κινδύνων. Αυτές οι ενέργειες θα πραγµατοποιηθούν µε τη χρησιµοποίηση των
διαθέσιµων χρηµατοοικονοµικών πόρων.
8.1.

∆ιάστηµα: κινητήρια δύναµη καινοτοµίας και ανταγωνιστικότητας στην
υπηρεσία των πολιτών

Η αεροδιαστηµική βιοµηχανία είναι µια βιοµηχανία έντασης επενδύσεων υψηλής
τεχνολογίας και υψηλού κινδύνου. Επιδοτείται µε µεγάλα ποσά σε όλα τα κράτη που
δραστηριοποιούνται στον τοµέα του διαστήµατος, στα οποία εξαρτάται κυρίως από θεσµικά
προγράµµατα. Η Ευρώπη έχει ήδη µεγάλη διαστηµική βιοµηχανία υψηλής τεχνολογίας που
παρέχει σηµαντικό µέρος των παγκόσµιων εµπορικών απαιτήσεων για κατασκευή και
εκτόξευση δορυφόρων καθώς και για δορυφορικές υπηρεσίες. Η ευρωπαϊκή βιοµηχανία
παρέχει συστήµατα και υπηρεσίες στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών, της πλοήγησης και της
παρατήρησης της γης, γεγονός που εγγυάται ασφάλεια για την ΕΕ, αντιµετωπίζει σοβαρές
προκλήσεις της κοινωνίας, όπως η κλιµατική αλλαγή και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα
των ευρωπαϊκών βιοµηχανιών.
Σε ένα όλο και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, µε την άνοδο νέων διαστηµικών δυνάµεων, η
Ευρώπη πρέπει να αξιοποιήσει τα επιτεύγµατα της για να ενισχύσει µια σταθερή και
ισόρροπη βιοµηχανική βάση. Η ευρωπαϊκή διαστηµική βιοµηχανική πολιτική θα πρέπει να
καλύπτει το σύνολο της αλυσίδας εφοδιασµού, συµπεριλαµβανοµένων των ΜΜΕ, για να
εξασφαλίζει µεγαλύτερη διεθνή ανταγωνιστικότητα και µη εξάρτηση σε στρατηγικούς τοµείς
(όπως π.χ. εκτοξευτές) και την ανάπτυξη αγοράς για διαστηµικά προϊόντα και υπηρεσίες,
ιδίως νέες δορυφορικές υπηρεσίες µε βάση το GNSS (Παγκόσµιο δορυφορικό σύστηµα
πλοήγησης), τη GMES (Παγκόσµια παρακολούθηση του περιβάλλοντος και της ασφάλειας)
και υποδοµές δορυφορικών επικοινωνιών.
Η διαστηµική πολιτική καθοδηγείται από τρεις κύριες επιταγές: κοινωνικές (τα οφέλη για την
ευηµερία των πολιτών που µπορούν να προκύψουν από την εξερεύνηση και τη χρήση του
διαστήµατος), οικονοµικές (το διάστηµα δηµιουργεί γνώση και είναι µοχλός καινοτοµίας) και
στρατηγικές (το διάστηµα συµβάλλει στην ανάδειξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως παγκόσµιου
παράγοντα). Το άρθρο 189 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
αναθέτει κοινή αρµοδιότητα στην Ένωση όσον αφορά τη διαστηµική πολιτική µε το
συγκεκριµένο στόχο της προαγωγής της επιστηµονικής και τεχνικής προόδου, της
βιοµηχανικής ανταγωνιστικότητας και της εφαρµογής των πολιτικών της.
Για την επίτευξη των στόχων αυτών, µε παράλληλη κεφαλαιοποίηση των επενδύσεων που
γίνονται και µεγιστοποίηση του δυναµικού καινοτοµίας του διαστήµατος, η Επιτροπή θα
επιδιώξει την ολοκλήρωση του Galileo/EGNOS (ευρωπαϊκό σύστηµα πλοήγησης µε
υπέρθεση γεωστατικών δορυφόρων) και του GMES καθώς και ενεργειών σχετικά µε το
διάστηµα και την ασφάλεια.
Τα Galileo/EGNOS και GMES είναι επιτυχώς εφαρµοσµένα προγράµµατα των οποίων η
ολοκλήρωση και η συνέχιση πέραν του 2013 θα αποτελέσει το αντικείµενο νοµοθετικών
προτάσεων το 2011, σύµφωνα µε τις γενικές προτάσεις για το πολυετές χρηµατοοικονοµικό
πλαίσιο. Η Επιτροπή δεσµεύεται περαιτέρω να ολοκληρώσει τον δορυφορικό σχηµατισµό του
Galileo και να εφαρµόσει ένα νέο σύστηµα διακυβέρνησης.
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Το GMES είναι η κύρια διαστηµική συµβολή της Ένωσης για την αντιµετώπιση τις
κλιµατικής αλλαγής. Είναι συνεπώς αναγκαίο να ολοκληρωθούν οι υποδοµές παρατήρησης
του διαστήµατος που προορίζονται για την παρακολούθηση της στεριάς, των ωκεανών, της
ατµόσφαιρας και της ποιότητας του αέρα, καθώς και για την αντιµετώπιση καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης και για την ασφάλεια προκειµένου να παρουσιάσει αποτελέσµατα όσον
αφορά την υπηρεσία «κλιµατικής αλλαγής» του GMES.
Οι εφαρµογές του διαστήµατος είναι ένα αναγκαίο µέσο για την ασφάλεια του πολίτη.
Αυτές οι ανάγκες ασφάλειας της Ένωσης µπορεί να καλύπτονται είτε από τεχνικές
δυνατότητες που χρησιµοποιούνται µε συντονισµένο τρόπο είτε από την ανάπτυξη κοινών
ικανοτήτων. Η Ένωση πρέπει να ενισχύσει την εταιρική σχέση της µε τα κράτη µέλη ώστε να
εξασφαλίσει ότι οι αποστολές ασφάλειας δεν εξαρτώνται από τους πόρους των τρίτων χωρών
και να εξασφαλίσει τη συνέχεια των αποστολών που αναλαµβάνουν τα ίδια τα κράτη µέλη.
Οι διαστηµικές υποδοµές είναι κρίσιµες υποδοµές, οι οποίες συµβάλλουν στην ασφάλεια και
την ευηµερία των πολιτών. Πρέπει να προστατεύονται από κινδύνους, όπως π.χ. οι κίνδυνοι
από διαστηµικά σκουπίδια ή ηλιακή ακτινοβολία. Οι υφιστάµενες δυνατότητες προστασίας
των κρατών µελών πρέπει να αναπτυχθούν έτσι ώστε να δηµιουργηθεί ένα αξιόπιστο
ευρωπαϊκό σύστηµα επαγρύπνησης για την κατάσταση στο διάστηµα. Η Ένωση θα πρέπει
να καθορίσει την οργάνωση και τη διακυβέρνηση αυτού του συστήµατος, λαµβάνοντας
υπόψη τη διπλή φύση του και την ανάγκη να εξασφαλιστεί η βιώσιµη αξιοποίηση του.
Το διάστηµα είναι µια σηµαντική συνιστώσα της πολιτικής έρευνας και καινοτοµίας της
Ένωσης. Η υποστήριξη της διαστηµικής έρευνας θα καθοριστεί κατά τη διάρκεια της
εκπόνησης του επόµενου προγράµµατος πλαισίου έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης.
Οι δορυφορικές επικοινωνίες είναι ένας βασικός διαστηµικός τοµέας τόσο από οικονοµική
άποψη όσο και από άποψη κατάστασης της τεχνολογίας. Συµβάλλουν δε στο ψηφιακό
θεµατολόγιο για την Ευρώπη και κυρίως στη γεφύρωση του χάσµατος της ευρυζωνικότητας.
Η πρόταση της Επιτροπής για πρόγραµµα πολιτικής για το ραδιοφάσµα είναι ένα σηµαντικό
ορόσηµο στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής.
Προκειµένου να εφαρµοστούν οι ενέργειες αυτές, πρέπει να υλοποιηθεί ένα βελτιωµένο
σύστηµα διακυβέρνησης. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενισχύσει την εταιρική
σχέση µε τα κράτη µέλη και, σύµφωνα µε το άρθρο 189 της Συνθήκης, να συντονίσει τις
προσπάθειες που απαιτούνται για τη διερεύνηση και την εκµετάλλευση του διαστήµατος.
∆εύτερον, η συνθήκη της Λισαβόνας δεσµεύει την Ένωση να «καθιερώσει κάθε ωφέλιµη
σύνδεση µε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ∆ιαστήµατος». Η όλο και µεγαλύτερη συµµετοχή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο διάστηµα απαιτεί την εκ νέου αξιολόγηση των σχέσεων µε την
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ∆ιαστήµατος (ESA) και, µε τη σειρά της, απαιτεί τη βαθµιαία εξέλιξη
της ESA. Τρίτον, πρέπει να εξασφαλιστεί ο µεγαλύτερος συντονισµός των προγραµµάτων και
ο συντονισµός µεταξύ αυτών και των προγραµµάτων της ESA και των κρατών µελών.
Η δέουσα προσοχή πρέπει να δοθεί στη διεθνή συνεργασία, η οποία είναι σηµαντική για το
διάστηµα, συµπεριλαµβανοµένης της σηµασίας για τις δυνατότητες ανάπτυξής της, ιδίως για
την Αφρική.
Η Επιτροπή θα:
• προτείνει, το 2011, µέτρα για την εφαρµογή των προτεραιοτήτων της διαστηµικής πολιτικής
βάσει του άρθρου 189 της ΣΛΕΕ·
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• επιδιώξει διαστηµική βιοµηχανική πολιτική που να αναπτύσσεται σε στενή συνεργασία µε
την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ∆ιαστήµατος και τα κράτη µέλη.
8.2.

Βιώσιµη κινητικότητα

Η ανάπτυξη και εφαρµογή καθαρών και ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών οχηµάτων
είναι µια ευκαιρία για να υπάρξει ουσιαστικός αντίκτυπος στις εκποµπές αερίων του
θερµοκηπίου, στην ατµοσφαιρική ρύπανση και θόρυβο και για να ενισχυθεί η ηγετική θέση
στην αγορά του τοµέα της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιοµηχανίας. Υπερβαίνοντας τη
στρατηγική που ανακοινώθηκε τον Απρίλιο του 201010, θα χρειαστεί σηµαντική
χρηµατοδότηση επενδύσεων στις υποδοµές, συµπεριλαµβανοµένων πιλοτικών έργων για την
επίδειξη καινοτόµων τεχνολογιών σε συγκεκριµένες πόλεις και περιφέρειες. Η βιοµηχανική
ηγετική θέση της ΕΕ στις βασικές τεχνολογίες θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω, ιδίως
όσον αφορά τις τεχνολογίες συσσωρευτών και τις πιθανές δυνατότητες αντικατάστασης για
το λίθιο. Θα πρέπει επίσης να διερευνηθούν οι δυνατότητες για νέα είδη αγαθών και
υπηρεσιών.
Η έκθεση ELECTRA επέστησε την προσοχή στο δυναµικό για την εφαρµογή τεχνολογιών
αποθήκευσης ενέργειας στα σιδηροδροµικά οχήµατα και τεχνολογιών για την αυτόµατη
επίβλεψη της λειτουργίας των τρένων µε σκοπό τη σηµαντική αύξηση της ενεργειακής
απόδοσης, συµπεριλαµβανοµένων των µέσων της υβριδοποίησης της έλξης από
ντιζελοµηχανές και µιας συστηµικής προσέγγισης για συστήµατα αποθήκευσης ενέργειας
τόσο ενσωµατωµένα στο συρµό όσο και στη γραµµή για την ηλεκτροκίνηση. Ο τοµέας θα
επωφεληθεί από περισσότερες επενδύσεις στην έρευνα, την προσοµοίωση και τη δοκιµή
τεχνολογιών που στοχεύουν σε περαιτέρω εναρµόνιση των προτύπων εντός της ΕΕ αλλά και
πέραν αυτής. Τα τρένα υψηλής ταχύτητας είναι µια αγορά µε σηµαντικό ανταγωνισµό από
ανταγωνιστές εκτός της ΕΕ. Η µεγαλύτερη συνεργασία των ευρωπαϊκών εταιρειών στην
ανάπτυξη τρένων υψηλής ταχύτητας µπορεί να έχει πλεονεκτήµατα: αυτή η δυνατότητα
πρέπει να αξιολογηθεί. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξασφαλιστεί ανταγωνισµός χωρίς
στρεβλώσεις στην ευρωπαϊκή αγορά.
Η αεροδιαστηµική βιοµηχανία και ορισµένα τµήµατα των θαλάσσιων βιοµηχανιών είναι
ιδιαίτερα ανταγωνιστικά και παγκόσµιες επιτυχείς συνιστώσες της βιοµηχανίας της ΕΕ. Θα
καταστεί αναγκαίο να καταβληθούν προσπάθειες για την αύξηση της αποδοτικότητας και τη
µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σηµαντική υποστήριξη είναι ήδη διαθέσιµη για
έρευνα και καινοτοµία στον τοµέα των «πράσινων αεροσκαφών» µέσω της επιχείρησης
Clean Sky. Η συνεχής καινοτοµία θα είναι επίσης αναγκαία για την ανάπτυξη πιο «πράσινων
αεροσκαφών» και πλοίων µε χαµηλή εκποµπή διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και ως
απάντηση στην περιβαλλοντική πρόκληση. Τα εναλλακτικά καύσιµα, η εφαρµογή του
Ενιαίου Ουρανού (Single Sky) και η περαιτέρω µείωση του θορύβου των αεροσκαφών
βρίσκονται σε υψηλή θέση στην υφιστάµενη καλώς επεξεργασµένη ηµερήσια διάταξη
πολιτικής. Μια σηµαντική επιχειρηµατική ευκαιρία για τον ναυπηγικό τοµέα της ΕΕ είναι η
συµµετοχή της στην κατασκευή και στην αξιόπιστη λειτουργία παράκτιων αιολικών
πλατφορµών και των αναγκαίων σκαφών υποστήριξης.
Η Επιτροπή θα:
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• προτείνει µια πλατφόρµα καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχηµάτων που θα
συγκεντρώνει τα κράτη µέλη, τη βιοµηχανία και άλλα ενδιαφερόµενα µέρη για να
εξασφαλίσει επενδύσεις σε υποδοµές, συµπεριλαµβανοµένων των πιλοτικών έργων, και για
να ξεκινήσει ερευνητικές πρωτοβουλίες σε βασικές τεχνολογίες και υλικά (2012)·
• ξεκινήσει ένα στρατηγικό σχέδιο τεχνολογικών συστηµάτων µεταφορών (2011),
συµπεριλαµβανοµένης µιας στρατηγικής πρωτοβουλίας για καθαρά συστήµατα µεταφοράς
και µιας δέσµης µέτρων ηλεκτρονικής κινητικότητας για να ενισχύσει την αποδοτικότητα και
την ασφάλεια στον τοµέα των µεταφορών·
• αναθέσει µελέτη σκοπιµότητας σχετικά µε έργα επίδειξης όσον αφορά την αποθήκευση
ενέργειας στα σιδηροδροµικά οχήµατα και την υβριδοποίηση της έλξης µε ντιζελοµηχανές,
δίνοντας τη δυνατότητα στα έργα επίδειξης και περαιτέρω έρευνας να αυξήσουν την
ενεργειακή απόδοση και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα (πρόσκληση υποβολής
προτάσεων το 2012/13)·
8.3.

Αντιµετώπιση των προκλήσεων της κοινωνίας

Οι βιοµηχανίες της ΕΕ που συνδέονται µε τα φάρµακα και την φροντίδα υγείας,
συµπεριλαµβανοµένων των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, είναι τοµείς µε ηγετική θέση
παγκοσµίως που διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην εξεύρεση νέων ιατρικών αγωγών και
φαρµάκων και στη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας των πολιτών της ΕΕ, ιδίως του
γηράσκοντος πληθυσµού. Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει ανάγκη εταιρικής σχέσης µεταξύ
δηµόσιων και ιδιωτικών τοµέων, µε βάση την εταιρική υπευθυνότητα για να διευκολυνθεί η
ταχεία πρόσβαση σε φάρµακα και αγωγές και η µεγαλύτερη διαφάνεια, ανταµείβοντας
παράλληλα την καινοτοµία και την ενισχυµένη βιοµηχανική ανταγωνιστικότητα. Η κοινή
επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόµα φάρµακα εφαρµόζει αυτή την εταιρική σχέση
δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα µε στόχο την παροχή ταχύτερων και ασφαλέστερων
φαρµάκων. Περαιτέρω, η µεγαλύτερη διαφάνεια και ο καλύτερος συντονισµός µεταξύ των
συστηµάτων τιµολόγησης και επιστροφής χρηµάτων των κρατών µελών θα συµβάλει στην
αποφυγή περιττών καθυστερήσεων πρόσβασης στην αγορά και θα βελτιώσει τη λειτουργία
της εσωτερικής αγοράς για τα φάρµακα. Περαιτέρω, η Επιτροπή θα ξεκινήσει µια πιλοτική
ευρωπαϊκή εταιρική σχέση καινοτοµίας µε θέµα την ενεργό και υγιή γήρανση11.
Η βιοµηχανία ασφάλειας της ΕΕ αντιµετωπίζει µια ιδιαίτερα κατακερµατισµένη αγορά και
µια αδύναµη βιοµηχανική βάση. Τα εθνικά ρυθµιστικά πλαίσια διαφέρουν ευρύτατα, ενώ η
αγορά προϊόντων ασφάλειας είναι ιδιαίτερα διαφοροποιηµένη, κυµαινόµενη από τις κάµερες
έως τα σύνθετα συστήµατα σάρωσης. Για να παρασχεθεί ένα σύστηµα ασφάλειας, οι
κατασκευαστές, οι συντονιστές συστηµάτων και οι πάροχοι υπηρεσιών πρέπει να
συνεργάζονται στενά µε τους πελάτες. Είναι σηµαντικό να αναπτυχθεί ένα σύστηµα ταχείας
διαδικασίας (fast-track) για την έγκριση τεχνολογιών προτεραιότητας· να επιτευχθεί
σηµαντική περαιτέρω πρόοδος στην εναρµόνιση και την τυποποίηση· να εξεταστούν οι
συντονισµένες δηµόσιες προµήθειες και να επιταχυνθεί η έρευνα σε τεχνολογίες ασφάλειας,
συµπεριλαµβανοµένων των τεχνολογιών διπλής χρήσης. Όσον αφορά το τελευταίο, η
Επιτροπή θα συντονιστεί µε τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Άµυνας.
Ο τοµέας των τεχνικών και οικοδοµικών έργων µπορεί επίσης να συµβάλει σηµαντικά
στην απάντηση στην κλιµατική αλλαγή και σε άλλες περιβαλλοντικές αλλαγές και αλλαγές
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της κοινωνίας. Η αναθεωρηµένη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων προβλέπει
το φιλόδοξο στόχο της µετάβασης σε κτήρια µε σχεδόν µηδενική κατανάλωση ενέργειας στην
Ευρώπη έως το 20121, ενώ παράλληλα η ενίσχυση των απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης
θα θέσει νέα πρότυπα για τα κτήρια. Πρόκειται για µια ευκαιρία για τον τοµέα των τεχνικών
και οικοδοµικών έργων και ανακαίνισης κτηρίων.
Οι αγορές βιοπροϊόντων µε υψηλή ζήτηση και ευνοϊκό νοµοθετικό πλαίσιο µπορούν να
συµβάλουν ουσιαστικά στο µετασχηµατισµό της ΕΕ σε µια πιο βιώσιµη οικονοµία. Οι
κατάλληλες νοµοθετικές συνθήκες και οι συνθήκες πλαισίου, ωστόσο, θα πρέπει να
ενθαρρύνουν την υιοθέτηση ανανεώσιµων πρώτων υλών για βιοµηχανική χρήση (π.χ. ξύλο
και χαρτί, αλλά επίσης και βιοπλαστικά, βιολιπαντικά και φάρµακα) και να εξασφαλίζουν τη
βιωσιµότητα· η τεχνολογική καινοτοµία πρέπει να ενθαρρυνθεί µέσω σχεδίων επίδειξης και
ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων που αναπτύχθηκαν για τις νέες τεχνολογίες. Το
υφιστάµενο έργο πρέπει να συνεχιστεί για τις ειδικές επισηµάνσεις προϊόντων (π.χ.
οικολογική σήµανση) και τα έγγραφα και δίκτυα καθοδήγησης δηµόσιων προµηθειών.
Η Επιτροπή θα:
• αναπτύξει µια διαδικασία φροντίδας υγείας και φαρµακευτικών προϊόντων όπου θα
συµµετέχουν τα κράτη µέλη, η βιοµηχανία και άλλοι παράγοντες του τοµέα της υγείας για να
προαχθεί η εταιρική υπευθυνότητα, να βελτιωθεί η πρόσβαση σε φάρµακα και να ενισχυθεί η
ανταγωνιστικότητα της φαρµακοβιοµηχανίας. Για να διευκολυνθεί η λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς φαρµάκων, η Επιτροπή θα χρησιµοποιήσει επίσης την ευκαιρία για να
επανεξετάσει την οδηγία 89/105/ΕΟΚ σχετικά µε τη διαφάνεια των διαδικασιών καθορισµού
τιµών φαρµάκων και κάλυψης του κόστους·
• υποβάλει πρωτοβουλία για τη βιοµηχανία ασφάλειας, συµπεριλαµβανοµένου ενός
συστήµατος ταχείας διαδικασίας (fast-track) για την έγκριση τεχνολογιών προτεραιότητας,
καθορίζοντας προτεραιότητες για την εναρµόνιση και την τυποποίηση και εξετάζοντας τις
συντονισµένες δηµόσιες προµήθειες και δηµιουργώντας µια ευρωπαϊκή πλατφόρµα
ασφάλειας και τεχνολογίας διπλής χρήσης (από το 2012 και µετά)·
• αναπτύξει µια στρατηγική για τη βιώσιµη ανταγωνιστικότητα των τεχνικών και οικοδοµικών
έργων, ώστε να εξασφαλίσει τις κατάλληλες συνθήκες πλαισίου για την εσωτερική αγορά
προϊόντων και υπηρεσιών του τοµέα των τεχνικών και οικοδοµικών έργων, να βελτιώσει την
αποδοτικότητα των πόρων και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των σχετικών επιχειρήσεων και
να προωθήσει τις δεξιότητες, την καινοτοµία και την τεχνολογική ανάπτυξη ώστε να
ικανοποιήσει τις νέες ανάγκες της κοινωνίας και τους κινδύνους λόγω του κλίµατος (2011)·
• εφαρµόσει συνθήκες για τη δηµιουργία αγορών βιοπροϊόντων, βελτιώνοντας τη σχετική
νοµοθεσία και τις συνθήκες πλαισίου για βιοµηχανική χρήση, προάγοντας την καινοτοµία
µέσω έργων επίδειξης και αναπτύσσοντας ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα (2012).
8.4.

Αναζωογόνηση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ µέσω της αλυσίδας αξίας

Η ΕΕ πρέπει να δώσει µεγαλύτερη προσοχή στην κατασκευαστική αλυσίδα αξίας. Όπως
περιγράφηκε ανωτέρω, η βιοµηχανία εξαρτάται όλο και περισσότερο από τις εισροές πρώτων
υλών και ενδιάµεσων αγαθών και έτσι εξαρτάται αποφασιστικά από τις βιοµηχανίες
επιχειρηµατικών υπηρεσιών που προσθέτουν αξία και συµβάλλουν στον σχεδιασµό και τη
διάθεση στην αγορά νέων αγαθών και υπηρεσιών. Αυτή η νέα προοπτική απαιτεί διαφορετική
προσέγγιση στη βιοµηχανική πολιτική που να λαµβάνει περισσότερο υπόψη τις διασυνδέσεις.
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Η χηµική βιοµηχανία είναι ένα καλό παράδειγµα της νέας προσέγγισης που απαιτείται. Παρά
την οικονοµική κρίση, η χηµική βιοµηχανία παραµένει ιδιαίτερα ανταγωνιστική και είναι
ένας από τους κινητήριους µοχλούς της µεταποιητικής βιοµηχανίας της ΕΕ. Πρόκειται για
έναν επιτυχηµένο διεθνή παράγοντα µε µερίδιο της παγκόσµιας αγοράς ίσο µε 24 %, αλλά
αντιµετωπίζει όλο και µεγαλύτερο ανταγωνισµό από την Κίνα, την Ινδία και τη Μέση
Ανατολή. Ως βιοµηχανία ενδιάµεσων αγαθών, ο τοµέας έχει τεράστιο δυναµικό βελτίωσης
τόσον των επιδόσεων ανταγωνιστικότητας όσο και των περιβαλλοντικών επιδόσεων άλλων
κατάντη βιοµηχανιών µέσω της καινοτοµίας όσον αφορά ουσίες και υλικά. Η οµάδα υψηλού
επιπέδου για τα χηµικά τόνισε ορισµένες πιθανές συνεισφορές της βιοµηχανίας στην
εξεύρεση λύσεων για τις κρίσιµες προκλήσεις της κοινωνίας που αντιµετωπίζει η ΕΕ, όπως η
αυξανόµενη χρήση ανανεώσιµων υλικών, η αυξανόµενη ενεργειακή απόδοση, η µείωση της
χρήσης νερού κ.λπ.
Η συνολική ευρωπαϊκή αλυσίδα εφοδιασµού µε τρόφιµα εισήλθε σε µια περίοδο
προσαρµογής ως αποτέλεσµα των µεταβαλλόµενων προτιµήσεων των καταναλωτών, της
σπάνιδος των πόρων, δηµογραφικών, υγειονοµικών και περιβαλλοντικών παραγόντων, καθώς
και των ανησυχιών των καταναλωτών σχετικά µε την ασφάλεια, την υγεία και τις τιµές. Η
βιοµηχανία γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική και
αντιπροσωπεύει το 2 % του ΑΕΠ της Ευρώπης και το 13,5 % της συνολικής απασχόλησης
στον τοµέα της µεταποίησης. Ωστόσο, η βιοµηχανία πρέπει επειγόντως να αντιµετωπίσει τα
εν λόγω ζητήµατα, καθώς και τις ανισορροπίες στη διαπραγµατευτική ισχύ µεταξύ
παραγωγών γεωργικών προϊόντων και λιανοπωλητών, να βελτιώσει τις δοµές εφοδιασµού και
να διευκολύνει την αναδιάρθρωση της.
Η βιοµηχανία κλωστοϋφαντουργίας, ιµατισµού και δέρµατος της ΕΕ έχει υποστεί
διαρθρωτική αλλαγή για πάνω από 20 χρόνια. Οι τεχνολογικές εξελίξεις, σε συνδυασµό µε
τα παραδοσιακά δυνατά σηµεία στον σχεδιασµό και την ποιότητα, βρίσκουν επίσης τον
δρόµο τους στις µεγάλες καταναλωτικές αγορές πέραν του τοµέα, όπως π.χ. τα αθλητικά είδη
ιµατισµού για υπαίθρια δραστηριότητα, τα προϊόντα πολυτελείας ή τα υποδήµατα. Ως
αποτέλεσµα, τα µαζικά κατασκευασµένα καταναλωτικά αγαθά γίνονται όλο και περισσότερο
συνήθη, παρέχοντας νέες ευκαιρίες αγοράς για τους ευρωπαίους παρασκευαστές. Τα
εξειδικευµένα προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας αντιπροσωπεύουν ήδη σηµαντικό
ποσοστό των δραστηριοτήτων του τοµέα, µε όλο και µεγαλύτερο µερίδιο της παραγωγής και
της προστιθέµενης αξίας να δηµιουργείται για να παράσχει εξειδικευµένες λύσεις σε άλλους
τοµείς, όπως π.χ. οι υπηρεσίες υγείας, τα έργα πολιτικού µηχανικού ή η αεροδιαστηµική.
Σηµαντικές προσπάθειες στην έρευνα και ανάπτυξη και στην καινοτοµία ενίσχυσαν το
περιεχόµενο γνώσης και τη βιωσιµότητα του τοµέα, καθιστώντας την δυνατή. Είναι αναγκαίο
να προωθηθούν νέες επιχειρηµατικές έννοιες και συναφείς µεταποιητικές τεχνολογίες που θα
επικεντρώνονται στην ανάπτυξη βιώσιµων, χρηστοστρεφών προϊόντων µε βάση το ντιζάιν
στον τοµέα της κλωστοϋφαντουργίας και του ιµατισµού, καθώς και σε άλλες µεγάλες
καταναλωτικές αγορές.
Ειδικότερα, οι πολιτιστικές και δηµιουργικές βιοµηχανίες είναι σηµαντικοί µοχλοί της
οικονοµικής και κοινωνικής καινοτοµίας σε άλλους τοµείς. Το ντιζάιν, η αρχιτεκτονική και η
διαφήµιση διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην υποστήριξη επενδύσεων, π.χ. στον τοµέα
των τεχνικών και οικοδοµικών έργων, στις νέες καταναλωτικές τεχνολογίες, σε φιλικές προς
το περιβάλλον λύσεις και στην ψηφιακή οικονοµία. Παροµοίως, οι υπηρεσίες κινητικότητας
και εφοδιαστικής καθίστανται όλο και πιο σηµαντικές για τη διατήρηση των αλυσίδων αξίας
και για να διευκολύνουν την έγκαιρη (just-in-time) παραγωγή. Η στενότερη συνεργασία
αυτών των βιοµηχανιών και της ΕΕ, των κρατών µελών, των περιφερειακών και τοπικών
αρµόδιων χάραξης πολιτικής θα προαγάγει τη συµβολή τους στην οικονοµία συνολικά.
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Η Επιτροπή θα:
• παρακολουθήσει τη συνέχεια που θα δοθεί από την οµάδα υψηλού επιπέδου για την
ανταγωνιστικότητα της χηµικής βιοµηχανίας, ιδίως την πιθανή συµβολή της στην παροχή
λύσεων σε κρίσιµες προκλήσεις της κοινωνίας µέσω εταιρικών σχέσεων καινοτοµίας·
• χρησιµοποιήσει το φόρουµ υψηλού επιπέδου για τη βιοµηχανία τροφίµων για να εξασφαλίσει
την καλύτερη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασµού τροφίµων·
• προτείνει στρατηγικές πρωτοβουλίες σε συνέχεια της πράσινης βίβλου της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την «Ελευθέρωση του δυναµικού των κλάδων του πολιτισµού και της
δηµιουργίας, συµπεριλαµβανοµένης µιας ανακοίνωσης σχετικά µε βασικές πτυχές της
ανταγωνιστικότητα της βιοµηχανίας της µόδας, εκκίνηση µιας συµµαχίας του ευρωπαϊκού
κλάδου δηµιουργικότητας και µιας ευρωπαϊκής συµµαχίας βιοµηχανιών κινητών υπηρεσιών
και βιοµηχανιών κινητικότητας για να συγκεντρώσει τους αρµόδιους χάραξης πολιτικής και
τους εκπροσώπους της βιοµηχανίας (2011)
8.5.

Αντιµετώπιση των ανησυχιών των βιοµηχανιών µε ένταση ενέργειας

Η Ευρώπη πρέπει, επίσης, να βελτιώσει τη διεθνή ανταγωνιστικότητά της µε το να είναι σε
θέση να επιταχύνει τη µετάβαση σε µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του
άνθρακα και αποδοτικότητας πόρων στις βιοµηχανίες µε ένταση ενέργειας, όπως η
βιοµηχανία χάλυβα, η βιοµηχανία µη σιδηρούχων µετάλλων, η βιοµηχανία χαρτιού και η
χηµική βιοµηχανία. Αυτό θα γίνει σε συντονισµό µε την επικείµενη εµβληµατική
πρωτοβουλία για την «αποδοτικότητα πόρων» και το σχέδιο SET. Οι επενδύσεις στην
παραγωγή µε αποδοτικότητα άνθρακα παρέχουν στις βιοµηχανίες µε ένταση ενέργειας την
έντονη ικανότητα αύξησης της ανταγωνιστικότητάς τους και τις καθιστούν λιγότερο
εξαρτηµένες από µελλοντικές τιµές της ενέργειας.
Οι βιοµηχανίες µε ένταση ενέργειας αποτελούν σηµαντικό τµήµα της αλυσίδας αξίας της
µεταποιητικής βιοµηχανίας στην ΕΕ και έχουν καταλάβει ηγετική θέση παγκοσµίως όσον
αφορά την ενεργειακή απόδοση. Οι βιοµηχανίες αυτές αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της
βιοµηχανικής αλυσίδας αξίας και κατασκευάζουν µεγάλο µέρος των βιοµηχανικών προϊόντων
µε µείωση του CO2. Συνεπώς, στις βιοµηχανίες µε ένταση ενέργειας πρέπει να προσφερθούν
οι συνθήκες για ανταγωνιστική παραγωγή στην Ευρώπη στο µέλλον. Αυτό σηµαίνει ότι
πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ο κίνδυνος της διαρροής άνθρακα για τις βιοµηχανίες έντασης
ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένων των πιθανών έµµεσων επιπτώσεων από αυξήσεις των
τιµών ηλεκτρικού ρεύµατος που συνδέονται µε το σύστηµα εµπορίας εκποµπών.
Οι νέες τεχνολογίες και τεχνικές παραγωγής χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα
για τις βιοµηχανίες επεξεργασίας υλικού µε ένταση ενέργειας αναπτύσσονται µέσω των
πλατφορµών τεχνολογίας και των πρωτοβουλιών πρωτοπόρων αγορών. Ωστόσο, χρειάζονται
κατάλληλες συνθήκες-πλαίσια και περαιτέρω συνεργασία δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα για
να εξασφαλιστεί η έγκαιρη εφαρµογή και εµπορευµατοποίηση αυτών των καινοτοµιών σε
τοµείς µε ένταση ενέργειας.
Η Επιτροπή θα:
• προωθήσει τις προσαρµογές στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων, προβλέποντας κατάλληλη
αντιστάθµιση για το έµµεσο κόστος του συστήµατος εµπορίας εκποµπών (ETS), όπως εκείνο
που µετακυλίεται µέσω των τιµών του ηλεκτρικού ρεύµατος, εξασφαλίζοντας παράλληλα
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ίσους όρους ανταγωνισµού στην ενιαία αγορά και την επίτευξη των κοινοτικών στόχων υπό
το πρίσµα διεθνών δεσµεύσεων για τη µείωση των εκποµπών·
• προωθήσει ένα σύστηµα βιώσιµης βιοµηχανίας χαµηλών εκποµπών άνθρακα (SILC) για το
συντονισµό συνθηκών-πλαισίου, ενεργειών χρηµατοδότησης, συλλογής στοιχείων και λοιπών
δραστηριοτήτων από την ΕΕ και τα κράτη µέλη για την προώθηση της ανάπτυξης και
υιοθέτησης των τεχνολογιών χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα σε συνδυασµό µε
το σχέδιο SET (από το 2011 και µετά)·
• εξετάσει, στο πλαίσιο της συζήτησης για τις µελλοντικές ερευνητικές εταιρικές σχέσεις
δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, µια πρωτοβουλία εφαρµογής χαµηλών εκποµπών διοξειδίου
του άνθρακα σε βιοµηχανίες µε ένταση ενέργειας, συγκεντρώνοντας τις συναφείς
τεχνολογικές πλατφόρµες µε την ΕΕ και τα κράτη µέλη για να εξασφαλίσει τις κατάλληλες
στρατηγικές έρευνας και ανάπτυξης, χρηµατοδότησης και εφαρµογής για παραγωγή µε
χαµηλές εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα·
• προωθήσει, σε εταιρική σχέση µε κράτη µέλη και βιοµηχανία, έργα επίδειξης και υιοθέτηση
τεχνολογιών παραγωγής µε πολύ χαµηλές εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα,
συµπεριλαµβανοµένης της βιοµηχανικής δέσµευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του
άνθρακα, αποφεύγοντας παράλληλα τις στρεβλώσεις στον ανταγωνισµό (2011-16)·
• διερευνήσει περαιτέρω στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», τις ευκαιρίες για την
προώθηση περαιτέρω καινοτόµων µηχανισµών παροχής κινήτρων που συνδέονται µε την
αγορά άνθρακα, δηλαδή για τις εταιρείες που επενδύουν ταχύτερα στην καινοτοµία.
8.6

Ενισχυµένη τοµεακή προσέγγιση

Επιπλέον, η Επιτροπή, το 2011 θα διαβουλευτεί µε τα ενδιαφερόµενα µέρη σχετικά µε το
βέλτιστο τρόπο χρήσης και ενίσχυσης της βιοµηχανικής διάστασης των κοινών τεχνολογικών
πρωτοβουλιών και των ευρωπαϊκών εταιρικών σχέσεων καινοτοµίας, όπως ανακοινώθηκε
στην πρωτοβουλία «Ένωση καινοτοµίας» και στις σχετικές προτεραιότητες.
9.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: ΜΙΑ ΝΕΑ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ενώ η οικονοµική και χρηµατοπιστωτική κρίση µετέθεσαν το επίκεντρο των πολιτικών
βιοµηχανικής ανταγωνιστικότητας σε βραχυπρόθεσµες ενέργειες διάσωσης και ανάκαµψης,
στο µέλλον η προσοχή των αρµοδίων χάραξης πολιτικής πρέπει να επικεντρωθεί σε
µακροπρόθεσµες διαρθρωτικές προκλήσεις, που είναι, ειδικότερα, η διατήρηση της
παγκόσµιας ανταγωνιστικότητας, η κλιµατική αλλαγή, η ενέργεια, η γήρανση του
πληθυσµού, οι δεξιότητες και η γνώση. Στο πλαίσιο της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, οι
στρατηγικές ανταγωνιστικότητας δεν µπορούν να βασιστούν σε µεγάλα προγράµµατα
δαπανών, αλλά είναι πιθανότερο, να αντιµετωπίσουν τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις σε
τοµείς, όπως η βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, ο εκσυγχρονισµός των
δηµόσιων διοικήσεων, η βελτίωση της ικανότητας των εταιρειών να καινοτοµούν ή η
ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης. Ταυτόχρονα ενδέχεται να χρειάζονται µέτρα πολιτικής
για να συνοδεύσουν τη συνεχιζόµενη διαρθρωτική αλλαγή εντός αλλά και µεταξύ των
βιοµηχανιών.
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Η εφαρµογή της νέας βιοµηχανικής πολιτικής απαιτεί επίσης πιο αποτελεσµατική ευρωπαϊκή
διακυβέρνηση. Οι έννοιες των εθνικών τοµέων και των εθνικών βιοµηχανιών µε µικρή
αλληλεπίδραση µε άλλους τοµείς ή µε τον λοιπό κόσµο γίνονται όλο και λιγότερο συναφείς.
Είναι πλέον όλο και πιο σηµαντικό να προσδιοριστούν τα στρατηγικά ευρωπαϊκά
βιοµηχανικά συµφέροντα, ενώ οι µη συντονισµένες εθνικές πολιτικές απαντήσεις πρέπει να
δώσουν τη θέση τους σε συντονισµένες ευρωπαϊκές πολιτικές απαντήσεις.
Αυτή η βελτιωµένη και φιλόδοξη ευρωπαϊκή διακυβέρνηση έχει δύο ξεχωριστούς κλάδους:
• ένα ολιστικό και καλύτερα συντονισµένο όραµα χάραξης πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
συµπεριλαµβανοµένης της Επιτροπής και των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων, ιδίως του
Συµβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι σηµαντικό να βελτιωθεί ο
συντονισµός και η αλληλεπίδραση των διαφορετικών πολιτικών που επηρεάζουν την
ανταγωνιστικότητα, συµπεριλαµβανοµένης της «θωράκισης της ανταγωνιστικότητας» των
νέων προτάσεων πολιτικής·
• η στενότερη συνεργασία µε τα κράτη µέλη και η παρακολούθηση της επιτυχίας των
επιδόσεων ανταγωνιστικότητας των πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο
κράτους µέλους. Η ενέργεια αυτή µπορεί πλέον να βασιστεί στο νέο άρθρο 173 της ΣΛΕΕ
σύµφωνα µε τη συνθήκη της Λισαβόνας, που αφορά τη βιοµηχανική πολιτική, στο πλαίσιο
της στρατηγικής Ευρώπη 2020, στον ενισχυµένο συντονισµό οικονοµικής πολιτικής και
κυρίως στο νέο «ευρωπαϊκό εξάµηνο» που, µεταξύ άλλων, αναµένεται να συµβάλει στον
καλύτερο σχεδιασµό των εθνικών προγραµµάτων µεταρρύθµισης12.
Στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020, η Επιτροπή, µε τον τρόπο αυτό, θα
παρακολουθεί τακτικά την ανταγωνιστικότητα και τις βιοµηχανικές πολιτικές και επιδόσεις
της Ευρώπης και των κρατών µελών.
Πράγµατι, καθώς πολλές από τις σχετικές συνθήκες πλαισίου για ανταγωνιστική και βιώσιµη
βιοµηχανία καθορίζονται σε επίπεδο κράτους µέλους, η παρακολούθηση δεν θα πρέπει να
καλύπτει µόνον τις επιδόσεις ανταγωνιστικότητας αλλά και τις πολιτικές
ανταγωνιστικότητας, συµπεριλαµβανοµένων παραγόντων, όπως το επιχειρησιακό
περιβάλλον, το σύστηµα καινοτοµίας, ο ανταγωνισµός, οι υποδοµές, η αποδοτικότητα της
δηµόσιας διοίκησης και η πρόοδος όσον αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα και την
αποδοτικότητα των πόρων. Μια πρώτη ανάλυση των επιδόσεων των πολιτικών
ανταγωνιστικότητας των κρατών µελών δείχνει ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης εν γένει. Το
πλαίσιο πολιτικής στο επίπεδο ΕΕ - η στρατηγική «Ευρώπη 2020» µε τις εµβληµατικές
ενέργειες της και το άρθρο 173 της ΣΛΕΕ σχετικά µε τη βιοµηχανική πολιτική - παρέχει ένα
φάσµα µέσων για την ενθάρρυνση των κρατών µελών να κλιµακώσουν τις προσπάθειές τους
προκειµένου να επιφέρουν τις βελτιώσεις αυτές, συµβάλλοντας έτσι σε πιο ανταγωνιστική
ευρωπαϊκή βιοµηχανία και οικονοµία, ενώ η Επιτροπή θα τις χρησιµοποιήσει πλήρως.
Η επανεξέταση των βιοµηχανικών και επιχειρησιακών πολιτικών των κρατών µελών µπορεί
να οδηγήσει στον καλύτερο συντονισµό και συγκέντρωση της χρήσης των διαθέσιµων
πόρων, ενώ τα νοµικά µέσα µπορούν να δηµιουργήσουν καλύτερη σχέση κόστους ωφέλειας.
Αυτό είναι τόσο πιο σηµαντικό όσο λιγότεροι πόροι είναι διαθέσιµοι και όσο πιο σύνθετα και
κατακερµατισµένα έχουν γίνει τα πλαίσια πολιτικής τις τελευταίες δεκαετίες.
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Αυτό το είδος παρακολούθησης θα οργανωθεί µέσω του Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας
και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα αναπτυχθεί περαιτέρω µέσω επανεξετάσεων
οµοτίµων και ανταλλαγών ορθών πρακτικών. Είναι επίσης πλήρως συνεκτικό µε το πλαίσιο
«Ευρώπη 2020».
Θα εισαχθεί δε στη συνολική παρακολούθηση της Ευρώπης 2020 αλλά µε ειδικό επίκεντρο
στις επιδόσεις ανταγωνιστικότητας των κρατών µελών και στη δυνατότητα αµοιβαίας
µάθησης. Αυτό µε τη σειρά του θα πρέπει να συµβάλει στη βελτίωση των εθνικών πολιτικών,
όπως παρακολουθούνται µέσω των εθνικών προγραµµάτων µεταρρύθµισης13.
Οι ακόλουθοι τοµείς είναι ιδιαίτερα κατάλληλοι για την ανταλλαγή βέλτιστης πρακτικής: η
µείωση του διοικητικού φόρτου και η αξιολόγηση των επιπτώσεων στην ανταγωνιστικότητα,
οι «έλεγχοι καλής κατάστασης» και η αρχή «σκέψου πρώτα σε µικρή κλίµακα» στην εθνική
νοµοθεσία, οι πολιτικές για την πρόσβαση σε χρηµατοδότηση, οι βασικές τεχνολογίες γενικής
εφαρµογής, η επιβολή των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, η ανάπτυξη των
στρατηγικών δεξιοτήτων σε συνδυασµό µε τις βιοµηχανικές ανάγκες καθώς και στον
σχεδιασµό των εθνικών βιοµηχανικών πολιτικών, ιδίως όσον αφορά τους επιµέρους τοµείς
και τη συµµετοχή των ενδιαφερόµενων µερών. Η στενότερη συνεργασία µπορεί να
προωθήσει συνέργιες, συµπληρωµατικότητες και καλύτερη χρήση των πόρων, ιδίως όσον
αφορά την ανάπτυξη και εφαρµογή βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρµογής και
περιβαλλοντικών τεχνολογιών αλλά και, σε ορισµένους τοµείς ειδικών δεξιοτήτων, όπου η
εθνική συζήτηση ενδέχεται να µη δικαιολογεί πλήρες πρόγραµµα σπουδών. Τέλος, ενώ η
λογική για την ανταλλαγή βέλτιστης πρακτικής και συνεργασίας είναι ισχυρότερη στο
επίπεδο των επιµέρους ενεργειών, οι επανεξετάσεις οµοτίµων είναι πιο ωφέλιµες για πιο
ολοκληρωµένες και σύνθετες πολιτικές.
Αυτές οι ενέργειες µπορεί να είναι µεταβλητής γεωµετρίας, καθώς οι εθνικές ανάγκες και οι
περιστάσεις ποικίλλουν. Η Επιτροπή θα συζητήσει µε το Συµβούλιο και τα κράτη µέλη κατά
τους εποµένους µήνες τις αρχές και τις διαδικασίες µε τις οποίες θα πρέπει να οργανωθούν,
καθώς και το πεδίο εφαρµογής και την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων. Επιπλέον, θα
παρακολουθεί και θα υποβάλλει ετησίως εκθέσεις σχετικά µε τις πολιτικές της
ανταγωνιστικότητας και της βιοµηχανίας των κρατών µελών. Η ενέργεια αυτή θα
περιλαµβάνει βιοµηχανικές πτυχές περισσότερων πολιτικών που εξυπηρετούν πιο γενικούς
στόχους, όπως η εκπαίδευση, η έρευνα, η προστασία του περιβάλλοντος ή η κλιµατική
αλλαγή. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στις εξελίξεις σχετικά µε την ανταλλαγή βέλτιστων
πρακτικών και τις συνεργατικές ενέργειες. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» έχει επίσης
σηµασία για την ατζέντα µεταρρύθµισης των χωρών διεύρυνσης της ΕΕ. Οι υποψήφιες και
δυνάµει υποψήφιες χώρες θα πρέπει, συνεπώς, να ξεκινήσουν επίσης να επιδιώκουν την
επίτευξη των προτεινόµενων στόχων της νέας ολοκληρωµένης βιοµηχανικής πολιτικής.
Η εφαρµογή της νέας προσέγγισης στη βιοµηχανική πολιτική θα πρέπει να βοηθήσει τις
επιχειρήσεις και τους επενδυτές να συµµετέχουν σε µια κερδοφόρα, βιώσιµη και µε
δηµιουργία απασχόλησης βιοµηχανική παραγωγή στην Ευρώπη και να βελτιώσουν τη διεθνή
ανταγωνιστικότητα όσον αφορά την παραγωγικότητα και το κόστος. Η βιοµηχανία της ΕΕ θα
ωφεληθεί συνεπώς από την ταχέως αυξανόµενη παγκόσµια αγορά που προσφέρει η
παγκοσµιοποίηση. Με άλλα λόγια, η Ευρώπη θα δει να αυξάνεται η βιοµηχανική παραγωγή,
η απασχόληση και τα εισοδήµατα κατά την επόµενη δεκαετία, ενώ θα µειώνονται σηµαντικά
το αποτύπωµα άνθρακα της βιοµηχανίας και το αποτύπωµα πόρων.
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Για τον λόγο αυτό, οι ακόλουθοι δείκτες επιτυχίας θα παρακολουθούνται στενά:
• Η βελτίωση στη διεθνή ανταγωνιστικότητα, σε σύγκριση τόσο της παραγωγικότητας της
ΕΕ όσο και των εξελίξεων κόστους µε εκείνες των ανταγωνιστών τους.
• Ο αριθµός των νέων θέσεων εργασίας που δηµιουργούνται στη βιοµηχανία και τις
συναφείς µε τη βιοµηχανία υπηρεσίες, µε ιδιαίτερη αναφορά στον αριθµό των θέσεων
απασχόλησης που δηµιουργούνται στις ΜΜΕ·
• Το ποσοστό µε το οποίο αυξάνεται η παραγωγή του τοµέα της µεταποίησης, ιδίως η
παραγωγή των οικοβιοµηχανιών·
• Το µερίδιο των τοµέων µεταποίησης µέσης και υψηλής τεχνολογίας σε σχέση µε τη
συνολική προστιθέµενη αξία και την απασχόληση της µεταποίησης.
Η Επιτροπή, βάσει του άρθρου 173 της ΣΛΕΕ, θα:
• προβεί στις ενέργειες που σκιαγραφούνται στην παρούσα ανακοίνωση για να ενισχύσει το
ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής της βιοµηχανικής πολιτικής, συνεργαζόµενη στενά µε το
Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·
• υποβάλλει εκθέσεις στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε τη
βιοµηχανική ανταγωνιστικότητα και τις συνδεόµενες πολιτικές και επιδόσεις της ΕΕ και των
κρατών µελών σε ετήσια βάση·
• ξεκινήσει επανεξετάσεις οµοτίµων και ανταλλαγές ορθής πρακτικής µε τα κράτη µέλη για να
βελτιώσει τη συνεργασία στο πεδίο των ευρωπαϊκών πολιτικών σε ολόκληρη την ΕΕ.
Τα κράτη µέλη καλούνται να:
• συνεργαστούν και, εφόσον ενδείκνυται, να συντονίσουν τις βιοµηχανικές πολιτικές τους.
• συµµετέχουν σε επανεξετάσεις οµοτίµων και ανταλλαγές ορθών πρακτικών.
•
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