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Αλλαγές για να αποτελέσει η ενωµένη Ευρώπη τη µεγαλύτερη και
δυναµικότερη ενιαία αγορά ζήτησαν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.
Παρουσίασαν τις προτεραιότητες για Ανάπτυξη, Απασχόληση και Ευηµερία
στην Ευρώπη την περίοδο 2005-2010 στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σήµερα πραγµατοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες συνέντευξη τύπου που οργάνωσε η Ένωση των
Eυρωπαϊκών Bιοµηχανικών και Eργοδοτικών Συνδέσµων (UNICE) και συνάντηση του
Προεδρείου της µε το µελλοντικό Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. José Durao
Barroso, δύο από τους νέους Αντιπροέδρους της, την κα Margot Wallström και τον κ. Günter
Verheugen καθώς και τον έλληνα Επίτροπο κ. Σταύρο ∆ήµα. Συµµετείχαν ο Πρόεδρος της
UNICE, κ. Jürgen Strube και πέντε Πρόεδροι Συνδέσµων µελών της µεταξύ των οποίων ο κ.
Οδυσσέας Κυριακόπουλος, Πρόεδρος του ΣΕΒ και Αντιπρόεδρος της UNICE.
Στόχος ήταν η παρουσίαση των προτεραιοτήτων και των θέσεων των επιχειρήσεων για την
Ευρώπη σε µια περίοδο κατά την οποία αναλαµβάνουν τα καθήκοντα τους το νέο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα επόµενα πέντε χρόνια.
Οι εκπρόσωποι του επιχειρηµατικού κόσµου χαρακτήρισαν ενθαρρυντική την πρόθεση της
νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει ως κύρια προτεραιότητά της την υλοποίηση της
στρατηγικής της Λισσαβόνας. Ανέφεραν ότι η ανταγωνιστικότητα και η ενσωµάτωση
των νέων κρατών µελών πρέπει να είναι ο κεντρικός στόχος όλων των ευρωπαϊκών
πολιτικών ώστε η ενωµένη Ευρώπη να αποτελέσει τη µεγαλύτερη και δυναµικότερη ενιαία
αγορά. Η σηµαντική προσπάθεια των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που κατέβαλαν τα νέα
κράτη µέλη πρέπει να εµπνεύσει όλους µας για την επίτευξη µεγαλύτερης ανάπτυξης στην
Ευρώπη των 25.
Κάνοντας στη συνέχεια µια επισκόπηση της κατάστασης που επικρατεί στην Ευρώπη,
κάλεσαν τους παράγοντες που διαµορφώνουν την ευρωπαϊκή πολιτική να αναλάβουν δράση
στους ακόλουθους τοµείς:
¾ Επιχειρηµατικότητα: Προώθηση του ευρωπαϊκού επιχειρηµατικού δυναµικού µε την
καταπολέµηση της γραφειοκρατίας συµβάλλοντας στη µείωση των γενικών εξόδων
των επιχειρήσεων, τη διευκόλυνση χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων και την
εισαγωγή µαθηµάτων επιχειρηµατικότητας στην εκπαίδευση,
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¾ Απασχόληση: Βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας µε τη συµµετοχή των
κοινωνικών εταίρων, τη χρήση ευέλικτων µορφών απασχόλησης και τη συνέχιση των
µεταρρυθµίσεων των ασφαλιστικών συστηµάτων-ειδικότερα λαµβάνοντας υπόψη τη
γήρανση του πληθυσµού,
¾ Περιβάλλον: ∆ιαµόρφωση µιας σωστά σχεδιασµένης περιβαλλοντικής πολιτικής
καθώς οι συνεχείς αναθεωρήσεις της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας οδηγούν τις
επιχειρήσεις σε αβεβαιότητα και σε ένα διαρκή και δαπανηρό αγώνα δρόµου για την
εκπλήρωση των νέων προδιαγραφών. Μια πολιτική στην οποία θα συµφωνούν όλοι
οι παράγοντες της διεθνούς κοινότητας ενδείκνυται για την αντιµετώπιση των
κλιµατικών αλλαγών, ενώ κρίνεται αναγκαία µια ολοκληρωµένη αξιολόγηση του
αντίκτυπου των συνεπειών της προτεινόµενης νοµοθεσίας για τα χηµικά
προϊόντα,
¾ Καινοτοµία: Υποστήριξη των προγραµµάτων έρευνας και ανάπτυξης µε δυνατότητες
εφαρµογών στην πραγµατική οικονοµία, προώθηση των συνεργασιών µεταξύ
επιχειρήσεων και ερευνητικών κέντρων, χορήγηση ισχυρότερων φορολογικών
κινήτρων για την έρευνα σε επιχειρηµατικό επίπεδο και καθιέρωση του ευρωπαϊκού
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας µε χαµηλό κόστος και διαδικαστική απλότητα,
¾ Εσωτερική αγορά: Ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς µε την ουσιαστική
απελευθέρωση των αγορών, την πραγµατοποίηση των διευρωπαϊκών δικτύων
µεταφορών και την κατάργηση των εµποδίων στην παροχή διασυνοριακών
υπηρεσιών στην Ευρώπη δίνοντας ταυτόχρονα έµφαση στη σωστή και έγκαιρη
ενσωµάτωση των κοινοτικών Οδηγιών στο εθνικό δίκαιο,
¾ ∆ιεθνές εµπόριο: Ανάληψη πρωτοβουλιών για την επίτευξη προόδου των
συνοµιλιών για την απελευθέρωση του εµπορίου σε επίπεδο Παγκόσµιου
Οργανισµού Εµπορίου.
Ο Οδυσσέας Κυριακόπουλος, Πρόεδρος του ΣΕΒ επεσήµανε ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση θα
πρέπει να δώσει νέα ορµή στη στρατηγική της Λισσαβόνας» και τόνισε ότι ο Σύνδεσµος
Ελληνικών Βιοµηχανιών θα συνεχίσει να συνεισφέρει στη διαδικασία της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης, στη διαµόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών και θα είναι αρωγός στην
προσπάθεια των θεσµικών οργάνων για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας κατά τη νέα τους
θητεία.
Απαντώντας σε ερωτήσεις ξένων και ελλήνων δηµοσιογράφων πρότεινε συγκεκριµένες
δράσεις όπως:
o
o
o
o

τη βελτίωση της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης
την απλοποίηση του κανονιστικού περιβάλλοντος
την πληρέστερη ενηµέρωση των πολιτών για την αναγκαιότητα των µεταρρυθµίσεων
και την ανάγκη προσαρµογής της εκπαίδευσης και κατάρτισης µε έµφαση στις δεξιότητες
που έχει ανάγκη η αγορά

Τέλος, επεσήµανε ότι «αυτή η νέα αρχή προσφέρει την κατάλληλη ευκαιρία για την
απελευθέρωση των δηµιουργικών δυνάµεων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε µια
διευρυµένη Ευρώπη της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της ευηµερίας.».
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