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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στις 26 Μαΐου, θα πραγματοποιηθούν ευρωπαϊκές εκλογές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η
Ελλάδα θα εκλέξει 21 βουλευτές με πενταετή θητεία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως κεντρικός
θεσμικός πυλώνας, συμμετέχει στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, στην εφαρμογή της σε
εθνικό επίπεδο, στην επιλογή της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε πλήθος συζητήσεων και
διαβουλεύσεων. Η δουλειά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EK) είναι πολιτική και τεχνική και άμεσα
συνδεδεμένη με τις βασικές μελλοντικές κατευθύνσεις, τις ευκαιρίες και τις απειλές της ερχόμενης
περιόδου. Η αποτελεσματική λειτουργία του ΕΚ αποτελεί σημαντικό δημοκρατικό κεκτημένο και
διασφαλίζει την ισότιμη συμμετοχή σε μια περίοδο που θα απαιτηθούν κρίσιμες αποφάσεις. Παρόλα
αυτά, στη δημόσια πολιτική συζήτηση για τις Ευρωεκλογές στην Ελλάδα, σήμερα, απουσιάζει η
αντιπαράθεση θέσεων και απόψεων γύρω από τις πραγματικές προκλήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η Ευρώπη προσφέρει ευκαιρίες τις οποίες πρέπει να είμαστε σε θέση να αξιοποιήσουμε, ενώ και η
ιστορία σχεδόν 60 ετών της ενωμένης Ευρώπης είναι γεμάτη από κοσμογονικές παρεμβάσεις, τη
βαρύτητα των οποίων δεν πρέπει να ξεχνάμε.
Στο παρόν, αναδεικνύουμε τις προκλήσεις και φωτίζουμε τις βασικές κατευθύνσεις της στρατηγικής
που θα πρέπει να ακολουθήσει η χώρα σε μία σειρά θεμάτων που επηρεάζουν άμεσα την
επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη και, τελικά, την ευημερία των πολιτών, αναγνωρίζοντας το γεγονός
ότι η ευρωπαϊκή ατζέντα θεμάτων και πολιτικών είναι πολύ ευρύτερη.

Η ανάγκη ισχυρής ελληνικής εκπροσώπησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ως συννομοθέτης σε επίπεδο ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη
θέσπιση των ευρωπαϊκών πολιτικών. Η επόμενη πενταετία είναι κρίσιμη, καθώς θα θέσει τις βάσεις
για πολλές από τις μακρόπνοες πρωτοβουλίες ενδυνάμωσης του ευρωπαϊκού εγχειρήματος.
Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές διεργασίες θα απαιτήσουν εγρήγορση σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να
σχεδιαστούν με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις εθνικές ανάγκες και τα ελληνικά συμφέροντα. Από
αυτή την άποψη, η δράση των Ελλήνων ευρωβουλευτών, όλων των κομμάτων, θα επηρεάσει και τη
δυνατότητα της χώρας μας να επιτύχει μία πιο ποιοτική, και βιώσιμη, σύγκλιση με τις ευρωπαϊκές
επιδόσεις.
Η Ευρώπη έχει ευρεία, οριζόντια θεματολογία, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα κράτη-μέλη. Για
τον ΣΕΒ, η συμμετοχή στις εκλογές είναι κρίσιμη γιατί όσο πιο ικανή είναι η εκπροσώπηση της
Ελλάδας στο ΕΚ, τόσο πιο δυναμικά θα υποστηριχθούν οι καίριες προτεραιότητες της παραγωγικής
βάσης της χώρας και κατά προέκταση των εργαζομένων στις επιχειρήσεις και όλων των πολιτών.
Ακριβώς επειδή η Ευρώπη εξελίσσεται μέσω διαλόγου και στη βάση επιχειρημάτων, πρέπει οι
εκπρόσωποι λαών και κρατών-μελών να είναι εκεί και να συμμετέχουν εποικοδομητικά για τα θέματα
που τους αφορούν. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος διασφάλισης αποτελεσμάτων προς όφελος των λαών
που τους ψήφισαν.
Η συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι σύνθετη και διενεργείται σε επίπεδο τεκμηριωμένων
προσεγγίσεων και επιχειρημάτων. Κάθε γραμμή της Συνθήκης, των Οδηγιών, Κανονισμών και
προτάσεων είναι προϊόν πολύπλευρης διαπραγμάτευσης, συμβιβασμών και αντιπροτάσεων. Σε ένα
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τέτοιο περιβάλλον, για να είναι αποτελεσματικοί, οι Ευρωβουλευτές πρέπει να έχουν όλα τα εφόδια,
προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν. Η παρούσα έκδοση εξυπηρετεί, εν μέρει, αυτόν τον σκοπό:
να αναδειχθούν οι βασικές πολιτικές που αφορούν στην επιχειρηματικότητα και να ενημερωθούν οι
υποψήφιοι ευρωβουλευτές για αυτές.
Ένα καλό παράδειγμα για την ανάγκη δυνατής εκπροσώπησης της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
είναι η Κοινή Αγροτική Πολιτική και ο διάλογος για το μέλλον της. Η ΚΑΠ αποτελεί εμβληματική
ευρωπαϊκή πολιτική. Τη δεκαετία του 1970 αφορούσε στο 70% του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, ενώ
ακόμα και σήμερα το ποσοστό είναι υψηλό, στο 40%. Τον Ιούνιο του 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
κατέθεσε ανατρεπτική πρόταση για την αγροτική ανάπτυξη και τις επιχορηγήσεις, που συνδέει τη
χρηματοδότηση με την επίτευξη στόχων σε εθνικό επίπεδο και δεσμεύει το 40% του προϋπολογισμού
της ΚΑΠ για δράσεις για το περιβάλλον. Το δίλημμα τίθεται μεταξύ του να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση
στα κράτη-μέλη και τις εθνικές στρατηγικές ή του να συνεχίσει να υπερισχύει το ευρωπαϊκό
κανονιστικό πλαίσιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται να αποφασίσει για αυτή τη μεγάλη αλλαγή,
αλλά και για το μέλλον της ΚΑΠ μετά το 2028. Η Ελλάδα, την περίοδο 2021-2027 θα λάβει περίπου
€15δισ. για ένα τομέα που χωρίς τις επιδοτήσεις θα αντιμετωπίσει προβλήματα βιωσιμότητας, οπότε
το ζήτημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Όμως, στην αντίστοιχη Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
(COMAGRI), κανένας Έλληνας Ευρωβουλευτής δεν ήταν μέλος. Άρα, η Ελλάδα δεν συμμετείχε στο
διάλογο, δεν κατέθετε προτάσεις και έχασε σημαντικό χρόνο.
Δυστυχώς, από το 2000 έως σήμερα, μόλις 3 Έλληνες ευρωβουλευτές έχουν ηγηθεί σημαντικών
επιτροπών στο ΕΚ, ενώ η τελευταία φορά που Έλληνας ορίστηκε εισηγητής για τον κοινοτικό
προϋπολογισμό ήταν τον προηγούμενο αιώνα. Η ασθενής παρουσία της Ελληνικής εκπροσώπησης στα
ευρωπαϊκά όργανα υπονομεύει τα εθνικά συμφέροντα και μειώνει τα οφέλη που μπορούμε να έχουμε
από μια πιο ενεργό συμμετοχή στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη
σημασία, καθώς η Ελλάδα εξέρχεται από μια βαθιά και πολυετή κρίση που αφαίρεσε πολλούς πόντους
από τη διαπραγματευτική της ισχύ στα ευρωπαϊκά όργανα. Η αναβάθμιση της εκπροσώπησής μας στην
ΕΕ και το ΕΚ, πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο μιας όσο το δυνατόν πιο ανοιχτής δημόσιας
συζήτησης, τώρα που η χώρα μας επανέρχεται ως ισότιμο μέλος στις κοινοτικές διαδικασίες του
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2019: Για μια ισχυρή Ελλάδα σε μια Ευρώπη με ευκαιρίες για όλους

4

Η ιστορία της Ευρώπης μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι μια ιστορία συνεργασίας
και πρωτοπορίας.
Αρχικά, η Ευρώπη οικοδομήθηκε γύρω από τη σύνδεση των βιομηχανιών Άνθρακα και Χάλυβα, προκειμένου να
καταστήσουν τον πόλεμο αδύνατο σε μια ήπειρο που είχε υποστεί τις βαρύτερες συνέπειές του. Με τη
Συνθήκη της Ρώμης και την ίδρυση της ΕΟΚ, η κοινή προσπάθεια επεκτάθηκε στη δημιουργία μιας κοινής
αγοράς, στη βάση τεσσάρων κεντρικών ελευθεριών, την ελεύθερη μετακίνηση ανθρώπων, προϊόντων,
κεφαλαίων και υπηρεσιών. Αυτή η ενιαία αγορά για βιομηχανικά προϊόντα, μαζί με την Κοινή Αγροτική
Πολιτική και τον παράλληλο οργανισμό EURATOM (που αποτέλεσε και τον ερευνητικό προπομπό της ΕΕ),
αποτέλεσε τη βάση πολιτικών που σταδιακά ενισχύθηκε με πολιτικές Τουρισμού και Πολιτισμού, πολιτικές
για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών και άλλες πολλές. Βέβαια, είναι γεγονός πως η ευρωπαϊκή ατζέντα
θεμάτων και πολιτικών είναι πολύ ευρύτερη της θεματολογίας που παρουσιάζεται εδώ.
Τη δεκαετία του 1960, άρθηκαν οι δασμοί εντός ΕΟΚ και συμφωνήθηκε κοινός έλεγχος της παραγωγής
τροφίμων, με αποτέλεσμα υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και υπερκάλυψη των διατροφικών αναγκών.
Τη δεκαετία του 1970, εν μέσω παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης, ξεκίνησε η ευρωπαϊκή περιφερειακή
πολιτική και η χρηματοδότηση υποδομών στις φτωχότερες περιφέρειες. Ιδρύθηκε επίσης το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Σε επίπεδο πολιτικών, η ΕΟΚ υιοθέτησε πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος,
συμπεριλαμβανομένης και της φιλοσοφίας «ο ρυπαίνων πληρώνει». Οι επιτυχίες έδωσαν έναυσμα και για την
πρώτη διεύρυνση με την προσθήκη του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας και της Δανίας.
Η δεκαετία του 1980, χαρακτηρίστηκε από την εμβληματική πρωτοβουλία της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς
(1986) και τη «νότια διεύρυνση» με την ένταξη της Ελλάδας το 1981 και Ισπανίας και Πορτογαλίας το 1986. Σε
επίπεδο πολιτικών, η μετάβαση από τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα προς τα Διαρθρωτικά
Ταμεία, με ενεργό συμμετοχή και πρωτοβουλίες της Ελλάδας, αποτέλεσε σημείο καμπής για τις πολιτικές
συνοχής.
Τη δεκαετία του 1990, ολοκληρώνεται η Ενιαία Αγορά με την υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ, τη
Συμφωνία του Σένγκεν για την άρση των ελέγχων διαβατηρίων και τη Συνθήκη του Άμστερνταμ που ενίσχυσε
θεσμικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και τα οικονομικά δικαιώματα των πολιτών, έθεσε τις βάσεις για
την ανάπτυξη Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και συνέβαλε στη βελτίωση
της θεσμικής λειτουργίας της ΕΕ. Η ΕΕ υποδέχθηκε τρία νέα μέλη, τις Αυστρία, Φινλανδία και Σουηδία.
Τη δεκαετία του 2000, δημιουργήθηκε το Ευρώ, αναπτύχθηκε η συνεργασία σε θέματα δικαιοσύνης και
ασφάλειας των πολιτών και υπογράφηκε η Συνθήκη της Λισαβόνας που εκσυγχρόνισε το θεσμικό πλαίσιο. Η
μεγάλη διεύρυνση με δέκα νέα μέλη σηματοδότησε και την ενοποίηση της Ευρώπης.
Στη δεκαετία που διανύουμε, παρά τα προβλήματα, η Ευρώπη παραμένει ενωμένη. Μπαίνουν οι βάσεις για την
Τραπεζική Ένωση, το 2012 η ΕΕ λαμβάνει το Νόμπελ Ειρήνης, ενώ λαμβάνονται οι πρώτες μεγάλες αποφάσεις
για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Η Κροατία γίνεται το 28ο μέλος της.
Ωστόσο, η δυνατότητα της ΕΕ (και συνεπώς της Ελλάδας) να συνεχίσει να διαδραματίζει ένα πρωταγωνιστικό
ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Η τελευταία δεκαετία ανέδειξε δομικές
αδυναμίες της ΕΕ, κυρίως ως απόρροια της ανεπαρκούς ολοκλήρωσης του ευρωπαϊκού εγχειρήματος σε μία
σειρά κρίσιμων τομέων, πχ. της νομισματικής και τραπεζικής ένωσης και της μεταναστευτικής πολιτικής.
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Ο ΣΕΒ στην Ευρώπη
Ο ΣΕΒ έχει υπάρξει διαχρονικός υποστηρικτής της ευρωπαϊκής ιδέας. Έγινε μέλος της UNICE, προπομπού
της BusinessEurope που παραμένει ο κεντρικός φορέας των ευρωπαϊκών βιομηχανικών συνδέσμων, το
1962, αμέσως μετά τη σύνδεση της Ελλάδας με την τότε ΕΟΚ. Η παρουσία στις Βρυξέλλες ξεκίνησε ήδη
το 1964, καθώς είχε αναγνωριστεί η σημασία της άμεσης συμμετοχής και συνεργασίας σε ευρωπαϊκό
επίπεδο.
Είχε επίσης αναγνωριστεί από νωρίς, η ανάγκη προσέγγισης με τις ευρωπαϊκές οικονομίες μέσα από
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Όπως επεσήμανε το 1961 ο τότε πρόεδρος του ΣΕΒ Λεωνίδας
Κανελλόπουλος, «Η σύνδεσίς μας με την ΕΟΚ θέτει ολόκληρον την Ελλάδα ενώπιον των προβλημάτων
της». Η ανάγκη βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας λόγω του ανοίγματος της ελληνικής οικονομίας στην
ευρωπαϊκή αγορά, ο «εξευρωπαϊσμός» της παραγωγής και η σύγκλιση του ρυθμιστικού πλαισίου,
αναγνωρίστηκαν και επισημάνθηκαν πολύ γρήγορα ως «υποχρέωση προσαρμογής στα ευρωπαϊκά
προστάγματα».
Σήμερα, ο ΣΕΒ συμμετέχει ενεργά στις Επιτροπές της BusinessEurope για τη χάραξη προτάσεων και
πολιτικών βιομηχανικής ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συνομιλεί με τους θεσμικούς εκπροσώπους
των ευρωπαϊκών οργάνων και προωθεί προτάσεις που συμβάλουν στην παραγωγική σύγκλιση της
Ελλάδας με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Επιμερισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ της ΕΕ και των κρατών-μελών της
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για:
▶ την τελωνειακή ένωση
▶ τους κανόνες που διέπουν τον ανταγωνισμό στο εσωτερικό της ενιαίας αγοράς
▶ τη νομισματική πολιτική των χωρών της ζώνης του ευρώ
▶ την κοινή εμπορική πολιτική
▶ τη σύναψη διεθνών συμφωνιών, όταν αυτό προβλέπεται από τη νομοθεσία της ΕΕ
▶ τη διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής
Ευρωπαϊκή Ένωση και Κράτη-Μέλη έχουν επιμερισμένη αρμοδιότητα για:
▶ την ενιαία αγορά
▶ τα ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, όπως ορίζονται στη Συνθήκη της Λισαβόνας
▶ την οικονομική και κοινωνική συνοχή
▶ τη γεωργία και την αλιεία, με εξαίρεση τη διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων
▶ το περιβάλλον
▶ την προστασία των καταναλωτών
▶ τις μεταφορές
▶ τα διευρωπαϊκά δίκτυα
▶ την ενέργεια
▶ τη δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
▶ τις προκλήσεις σε θέματα κοινής ασφάλειας που αφορούν τη δημόσια υγεία, όπως
ορίζεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας
▶ την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και το διάστημα
▶ τη συνεργασία για την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια
Τα Κράτη-Μέλη έχουν αρμοδιότητα αλλά η ΕΕ διαδραματίζει υποστηρικτικό ή συντονιστικό ρόλο για:
▶ προστασία και βελτίωση της υγείας του ανθρώπου
▶ βιομηχανία
▶ πολιτισμό
▶ τουρισμό
▶ εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, νεολαία και αθλητισμός
▶ πολιτική προστασία
▶ διοικητική συνεργασία
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Οι μεγάλες προκλήσεις
Η επόμενη περίοδος με μακροπρόθεσμο ορίζοντα το 2030, είναι μεγάλης κρισιμότητας για το
ευρωπαϊκό οικοδόμημα και τη θέση της Ευρώπης στον κόσμο.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τη μεγαλύτερη ενιαία αγορά με ΑΕΠ που ξεπερνάει τα €15τρισ., ενώ το
Ευρώ είναι το δεύτερο ισχυρότερο νόμισμα στον κόσμο. Στο διεθνές εμπόριο, η Ευρώπη εξάγει 16%
του συνόλου των εξαγωγών σε πολύ κοντινή απόσταση από την Κίνα (17%) και αρκετά μπροστά από τις
ΗΠΑ (11,8%).
Είναι πρωτοπόρος της παγκόσμιας διπλωματίας με ενεργό ρόλο σε ζητήματα όπως η Συμφωνία του
Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή ή τα πυρηνικά στο Ιράν.
Παρά την κρίση και τις προκλήσεις που αυτή δημιούργησε, η Ευρώπη παραμένει παγκόσμιος
πρωταθλητής στις κοινωνικές δαπάνες, ενώ είναι η ήπειρος με το μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής
παγκοσμίως – στην Ευρώπη ζούμε καλύτερα και περισσότερο από οποιαδήποτε γωνιά του πλανήτη.
Από την άλλη, όμως, η Ευρώπη αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα.
Η γήρανση του πληθυσμού την καθιστά την ήπειρο με τη μεγαλύτερη μέση ηλικία (45 έτη), αλλά και τον
γηραιότερο πληθυσμό το 2030. Η Ευρώπη, ενώ το 1900 αποτελούσε το 25% του παγκόσμιου
πληθυσμού, το 2060 θα αποτελεί μόλις το 5%. Η πρόκληση σε όρους απασχόλησης και κοινωνικής
πολιτικής είναι εμφανής. Τα ασφαλιστικά της συστήματα, αν και τα καλύτερα στον κόσμο, είναι
χτισμένα για διαφορετική πληθυσμιακή πυραμίδα. Στον παγκόσμιο επενδυτικό ανταγωνισμό υφίσταται
μεγάλες πιέσεις. Η κρίση ανέκοψε την ανοδική πορεία των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων. Οι ΑΞΕ
μειώθηκαν από πάνω από $1τρισ. το 2007 σε $357δισ. το 20181.
Η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα υφίσταται μεγάλες πιέσεις, με αποτέλεσμα μια φθίνουσα συμμετοχή
στο παγκόσμιο ΑΕΠ από το 22% σε κάτω από 20%. Αυτή η πτώση συνδέεται άμεσα με την αναπτυξιακή
αδυναμία πολλών κρατών-μελών και χρονίζοντα προβλήματα, όπως η ανεργία και οι ανισότητες που
έχουν δημιουργήσει σημαντικά ρήγματα, πόλωση και λαϊκισμό.
Μεγάλο κομμάτι αυτής της προσπάθειας, περνάει από τη βελτίωση της καινοτομικής ικανότητας στην
Ευρώπη, που είναι μια αναγκαία, αλλά όχι εύκολη διαδικασία. Η καινοτομία είναι σημαντική ευρωπαϊκή
προτεραιότητα. Το υφιστάμενο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και Καινοτομία Horizon 2020, έχει
επταετή προϋπολογισμό €77δισ. και αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο πρόγραμμα της ΕΕ μετά την Κοινή
Αγροτική Πολιτική και την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Παρόλα αυτά, στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, η
Κίνα, οι ΗΠΑ, αλλά και η Ιαπωνία παραμένουν μπροστά. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελούν οι χωρίς
αντίπαλο Big Four επιχειρήσεις των ηλεκτρονικών μέσων (Google, Amazon, Facebook, Apple) ή το
γεγονός πως στην εξέλιξη των υπερ-υπολογιστών (supercomputers), που αποτελεί και ένα από τα
σημαντικότερα πεδία οι ευρωπαϊκές επιδόσεις, υπολείπονται σημαντικά. Το ίδιο ισχύει και για το
χάσμα, ιδιαίτερα ψηφιακών, δεξιοτήτων εργαζομένων και επιχειρήσεων.
Η ανάπτυξη και χρηματοδότηση μιας αποτελεσματικής στρατηγικής αποτελεί σημαντική
προτεραιότητα. Και αυτό γιατί η ψηφιοποίηση αλλάζει δραστικά την οικονομία και την απασχόληση.
Υπολογίζεται πως οι περισσότερες δουλειές που θα είναι διαθέσιμες για τα παιδιά που γεννιούνται
σήμερα, ακόμα δεν έχουν εφευρεθεί. Άλλες παγκόσμιες κρίσεις, όπως του μεταναστευτικού και
προσφυγικού ζητήματος ακούμπησαν περισσότερο την Ευρώπη. Για παράδειγμα, μόνο το 2015 μπήκαν
στην ΕΕ πάνω από 1,2 εκατομμύρια μετανάστες με αποτέλεσμα ισχυρές οικονομικές και κοινωνικές
πιέσεις και αντιδράσεις. Όμως, η ένταξή τους στην αγορά εργασίας, θα απασχολήσει τα επόμενα χρόνια
1

http://www.oecd.org/investment/FDI-in-Figures-April-2019.pdf
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όλες τις χώρες που δέχονται πρόσφυγες, θα χρειαστεί προσαρμογές στα συστήματα ενσωμάτωσης και
δεξιοτήτων, αλλά και στις επιχειρήσεις που μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο.

Η κληρονομιά της κρίσης
Η κρίση ανέδειξε κάποιες σημαντικές ατέλειες του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και δοκιμάστηκε
έντονα το «Δόγμα του Μονέ» για διαρκώς στενότερη ένωση. Θεσμικές και διαρθρωτικές διαφορές
μεταξύ κρατών-μελών αποδυνάμωσαν το εγχείρημα, καθώς οι διαρθρωτικές και δημοσιονομικές
πολιτικές παρέμειναν στο εθνικό πλαίσιο. Ο συντονισμός κατέστη βασικό ζητούμενο, αλλά τα όριά του
έγιναν τα όρια του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Η ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, με κανόνες
επικεντρωμένους στις αμοιβαίες εγγυήσεις, έχασε τη δυνατότητα επιλογών. Κατέστη καλύτερη στο να
απαγορεύει παρεμβάσεις από το να τις επιτυγχάνει.
Η κρίση μπορεί να προέκυψε από επιμέρους αδυναμίες κρατών-μελών, αλλά ανέδειξε και την
ανετοιμότητα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Η διστακτικότητα στη στήριξη χωρών σε
κρίση, τροφοδότησε φόβους περί διάλυσης του Ευρώ. Μεταρρυθμίσεις έγιναν πολλές, αλλά άνισα.
Έτσι, μειώθηκε η φιλοδοξία των παρεμβάσεων, και περιορίστηκαν οι εθνικοί μηχανισμοί παρέμβασης,
αλλά η αντικατάστασή τους από υπερεθνικούς μηχανισμούς καθυστερεί. Το βάρος έπεσε σχεδόν
αποκλειστικά στη νομισματική πολιτική, καθώς η θεσμική αδυναμία των υπόλοιπων πυλώνων
παρέμεινε επίκαιρη. Ενδεικτικά, η τραπεζική ένωση παραμένει ανολοκλήρωτη, χωρίς κοινό
προϋπολογισμό της Ευρωζώνης και κοινό χρέος.
Άλλη σημαντική επίπτωση της κρίσης, ήταν η έκρηξη των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Σήμερα, στην
Ελλάδα βρίσκονται στο 45% του συνόλου, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι μόλις 3,4%. Η ίδια η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταγράφει το ιδιαίτερα αυξημένο ύψος τους στην Ελλάδα, αλλά και τη σχετικά
αργή πρόοδο. Σήμερα, απειλείται ακόμα το τραπεζικό σύστημα και αναδεικνύεται η ανάγκη
συντονισμένης μείωσης του ρίσκου, με τελικό προορισμό την ασφάλεια των καταθέσεων στην Ευρώπη.
Επίσης, μια ένωση κεφαλαιαγορών, εκτός της προστασίας προς δανειολήπτες μέσω κοινών κανόνων,
θα συμβάλει και στη διεύρυνση πηγών χρηματοδότησης για επενδύσεις. Ωστόσο, προέχει χρονικά η
αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου η συζήτηση να διεξαχθεί επί
σχετικά ίσους όρους.
Η κρίση έδειξε, επίσης, και τα όρια της ΕΕ ως προς την κοινωνική προστασία. Μόνο το 0,3% των, ήδη
περιορισμένων, ευρωπαϊκών πόρων κατευθύνεται για την αντιμετώπιση της ανεργίας.
Με όλα τα παραπάνω υπόψη, δεν προκαλεί εντύπωση η μείωση της εμπιστοσύνης και της αποδοχής
της ΕΕ από τους Ευρωπαίους πολίτες που σήμερα βρίσκεται αρκετά χαμηλά, λίγο πάνω από το 30%,
σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Ευρώπη για τις επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις για την Ευρώπη
Για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη, η ΕΕ αποτελεί ένα σημαντικό πολιτικό επίτευγμα που δημιούργησε
και δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες σε όλα τα κράτη-μέλη, αλλά και για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις
συνολικά. Παρά τις ατέλειες της Ευρώπης, η Ενιαία Αγορά ενίσχυσε την προοπτική και την ευημερία
όλων μας.
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Η επιχειρηματικότητα, επενδύοντας, δημιουργώντας δουλειές και μεγεθύνοντας την οικονομία,
ενισχύει τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής με προϊόντα και υπηρεσίες άμεσα συνδεδεμένα με τις ανάγκες
των πολιτών.
Ο ιδιωτικός τομέας περιλαμβάνει το 80% των δουλειών στην ΕΕ. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις
επένδυσαν το 2016 πάνω από €200δισ. για Έρευνα και Καινοτομία, €50δισ. για επαγγελματική
κατάρτιση, ενώ πλήρωσαν και φόρους πάνω από €2τρισ. Στο κατώφλι της αλλαγής του παραγωγικού
υποδείγματος, οι επιχειρήσεις στην Ευρώπη καινοτομούν και συμβάλουν στην αντιμετώπιση
σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων στην υγεία, την κινητικότητα, την κλιματική αλλαγή, την
ασφάλεια τροφίμων, την αποδοτικότητα των πόρων, κ.ο.κ.
Ωστόσο, η κρίσιμη περίοδος που διανύουμε, δημιουργεί μια νέα εποχή προκλήσεων, πολιτικών,
κοινωνικών και τεχνολογικών, και είναι απαραίτητη η συνέχιση της προσπάθειας.
Οι επιχειρήσεις διεκδικούν να αποτελέσουν μέρος της λύσης για την τεχνολογική προσαρμογή, τη
σωστή χρήση της ψηφιοποίησης και των δεδομένων, τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, την
ενεργειακή απόδοση. Διεκδικούμε, όχι μόνο να συμμετέχουμε απέναντι στις προκλήσεις, αλλά να
αναλάβουμε ηγετικό ρόλο.
Η δημιουργία όμως του κατάλληλου πλαισίου για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, και άρα της
δυνατότητας των επιχειρήσεων να είναι δύναμη θετικής αλλαγής, θέλει σχέδιο, επιμονή και
συμμετοχή.
Οι πολιτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκύπτουν από τη σύνθεση απόψεων κυβερνήσεων, φορέων
επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας, και των πολιτών, σε διάφορα φόρα. Η ενεργός συμμετοχή σε
όλες τις διεργασίες με τεκμηριωμένες προσεγγίσεις και συναινετική διάθεση, είναι ο καλύτερος
τρόπος διασφάλισης των συμφερόντων της χώρας.
Αν το πράξουμε, θα διασφαλίσουμε ότι θα αξιοποιήσουμε προς όφελος μας τις ευκαιρίες που
προσφέρει η Ευρώπη.

Η θέση της Ελλάδας στην ΕΕ
Όλα τα παραπάνω δείχνουν και το μέγεθος της πρόκλησης που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Σε μια Ευρώπη
που δυσκολεύεται να ανταγωνιστεί τις υπόλοιπες οικονομικές υπερδυνάμεις, η ελληνική
ανταγωνιστικότητα υπολείπεται ακόμη περισσότερο των υπόλοιπων εταίρων, με ευρείες αρνητικές
προεκτάσεις. Την ίδια στιγμή, σχεδόν σε όλους τους τομείς και κατατάξεις στην ΕΕ, η Ελλάδα
βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις με στάσιμη ή και φθίνουσα πορεία.
Ενδεικτικά, η Ελλάδα παρουσιάζει σημαντική απόκλιση από την ΕΕ:


Στην επενδυτική ελκυστικότητα (δείτε εδώ2):
o Εκ νέου οπισθοδρόμηση της επενδυτικής ανταγωνιστικότητας βάσει διεθνών δεικτών,
o Κάμψη των επενδύσεων κατά 1,8% του ΑΕΠ (- €2,96δισ.), στο 11,1% το 2018 από 12,9%
το 2017, παρά τη βελτίωση των ξένων επενδύσεων και
o 45% λιγότερες επενδύσεις σε σχέση με την ΕΕ (στο 20,5% του μέσου ευρωπαϊκού ΑΕΠ,
έναντι 11,1% στην Ελλάδα).

2

http://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/52051/SR_Scoreboard_2019_V14.pdf
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Στο Global Competitiveness Index (CGI)3 που δημοσίευσε το World Economic Forum (WEF), η
Ελλάδα το 2018 βρέθηκε στην 57η θέση του. Παράλληλα, ήταν στην 27η θέση στην ΕΕ.
Επομένως, η απόκλιση σε όρους ανταγωνιστικότητας από το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών
αυξήθηκε, καθώς η ΕΕ διατήρησε την επίδοσή της σταθερή, καταλαμβάνοντας την 32η θέση
παγκοσμίως (31η το 2017).



Στον δείκτη Doing Business (DB) της Παγκόσμιας Τράπεζας, όπου το 2018 κατατάχθηκε στην
72η, χάνοντας 5 θέσεις σε σχέση με το 2017. Εντός ΕΕ, υπερτερεί μόνο έναντι της Μάλτας.



Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανέρχονται στο 45% του συνόλου, έναντι μόλις 3,4% στην ΕΕ.



Τα επιτόκια των ελληνικών τραπεζών είναι διπλάσια του ευρωπαϊκού μέσου όρου.



Η ανεργία είναι σχεδόν τριπλάσια, ενώ των νεών ακόμα μεγαλύτερη.



Στην καινοτομία, την Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) και τις δαπάνες για την Παιδεία.



Στην κατάταξη PISA για γνώσεις και δεξιότητες, η χώρα μας είναι μεταξύ των ουραγών.



Ο δείκτης γονιμότητας το 2017 στην Ελλάδα ήταν στο 1,35 (με 42.267 γεννήσεις) έναντι 1,38 το
2016. Στην ΕΕ, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 1,59 σε σχέση με 1,60 το πρoηγούμενο έτος.



Στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τον Δείκτη Επιδόσεων κατά της
Κλιματικής Αλλαγής που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισίου,
καταλαμβάνει την 30η θέση ανάμεσα σε 56 χώρες που αξιολογήθηκαν.4



Στον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών για την υιοθέτηση των δικτύων 5ης γενιάς (5G), η
Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις.



Στον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) με την 26η θέση στην ΕΕ-28 (2017).



Στην ανακύκλωση, ενώ πληρώνει και μεγάλα πρόστιμα για τα απόβλητα που καταλήγουν σε
ΧΑΔΑ (Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων).



Στον Δείκτη Ελκυστικότητας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η Ελλάδα βρίσκεται στην 28η
θέση, σύμφωνα με σχετική έκθεση της ΕΥ.



Στους δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs).



Οι ΜμΕ στην Ελλάδα αποκλίνουν από τις ευρωπαϊκές επιδόσεις. Μόλις το 3,1% είναι μεσαίες
και μικρές όταν στην Ευρώπη είναι το 7%. Η παραγωγικότητα των ΜμΕ στην Ελλάδα βρίσκεται
στο 50% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, η προστιθέμενη αξία ανά ΜμΕ είναι στο 1/3 της ΕΕ, ενώ
περιορισμένη είναι και η συμμετοχή σε ευρωπαϊκές παραγωγικές αλυσίδες.

Η βελτίωση όλων των δεικτών αποτελεί, εκτός από αναπτυξιακή προϋπόθεση, και προϋπόθεση για
ενεργό και ισότιμο συμμετοχή σε κάθε συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης.

Ψηφίζουμε για την Ευρώπη – Ψηφίζουμε Ευρώπη
Η Ευρώπη έχει μπροστά της πολλές προκλήσεις. Εκτός των παραπάνω, πρέπει να σχεδιάσει και να
υλοποιήσει επιτάχυνση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και νέους τρόπους επίλυσης διαφορών.
Η Ενιαία Αγορά, η Ανάπτυξη, η Απασχόληση, οι Επενδύσεις χρειάζονται απλούστερη και καλύτερη
νομοθεσία που να θέτει πλαίσια και υποχρεώσεις χωρίς απαραίτητα τη ρύθμιση κάθε λεπτομέρειας.
Παράλληλα, τα δημόσια οικονομικά των κρατών-μελών, και άρα της Ευρώπης συνολικά, πρέπει να
3
4

Ο δείκτης υπολογίζεται με νέα μεθοδολογία, επομένως δεν μπορεί να γίνει σύγκριση με τα έτη πριν το 2017.
https://www.climate-change-performance-index.org/country/greece-2019
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καταστούν βιώσιμα και με σαφή εργαλεία για διαρκή βελτίωση της Ευρωζώνης. Αντίστοιχα, πρέπει να
διαμορφωθούν καλύτερες συνθήκες για την αξιοποίηση των κρατικών ενισχύσεων σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, μέσω ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού προϋπολογισμού ικανού να αντιμετωπίσει
ασύμμετρες απειλές και την όποια αποσταθεροποίηση. Οι συμφωνίες που απαιτούνται σε
διακυβερνητικό επίπεδο δεν πρέπει να επιτρέψουν ούτε κούρσες προς τα κάτω ή χαμηλούς
ελάχιστους κοινούς παρονομαστές, ούτε απλή διαχείριση κρίσιμων πολιτικών. Αντίθετα, χρειαζόμαστε
καλύτερη και απλούστερη νομοθεσία που θα επιτρέψει στους Ευρωπαίους πολίτες και στις
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να απολαύσουν τα πλήρη οφέλη της ενιαίας αγοράς. Ήδη, πολλά βήματα
έχουν επιτευχθεί με συμφωνία κάποιων, αλλά όχι όλων, των κρατών-μελών. Από την Ευρωζώνη μέχρι
τη Συμφωνία του Σένγκεν, όσοι είναι έτοιμοι και το επιθυμούν προχωράνε μπροστά. Αντίστοιχες
διεργασίες αναμένονται και για θέματα όπως η φορολογία, η Δικαιοσύνη, τα εργασιακά και η
βιομηχανική συνεργασία. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Έτσι θα είμαστε και επιτυχημένοι.

12 βασικές προτεραιότητες για το μέλλον της Ελλάδας στην Ευρώπη
1. Συμμετοχή Ελλήνων Ευρωβουλευτών σε καίριες Επιτροπές του EK και αναβάθμιση της εμπλοκής τους, με
διεκδίκηση εισηγητικού ρόλου σε επιλεγμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες.
2. Πολιτικές, προτεραιότητες και μηχανισμοί χρηματοδότησης για την προσαρμοστικότητα των
επιχειρήσεων, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την καινοτομία για την επίτευξη του στόχου της αύξησης
της βιομηχανίας στο 12% ΑΕΠ και μεσοπρόθεσμα στο 15%.
3. Ενσωμάτωση ευρωπαϊκής νομοθεσίας με απλό τρόπο που να ευνοεί τη σύγκλιση με την Ευρώπη και να
αποτρέπει το ρυθμιστικό ζήλο (gold-plating) που υποσκάπτει την ανταγωνιστικότητα.
4. Αναμόρφωση των ενισχύσεων στην Εσωτερική Αγορά Ενέργειας, με τρόπο που να ενισχύεται η παραγωγή
και να αντιμετωπίζονται χρόνιες παθογένειες, παράλληλα με χορήγηση της αντιστάθμισης, με τρόπο που
θα διασφαλίζει προστασία από το έμμεσο κόστος εκπομπών CO2 και τη διατήρηση της
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας.
5. Προστασία από τον κίνδυνο «διαρροής άνθρακα», δηλαδή έκθεση σε ανταγωνισμό από χώρες και
επιχειρήσεις χωρίς αντίστοιχες περιβαλλοντικές υποχρεώσεις, παράλληλα με εισαγωγή παγκόσμιων
μηχανισμών τιμολόγησης με κατεύθυνση την εναρμόνιση, και δημιουργία παγκόσμιας τιμής άνθρακα.
6. Νέο ΕΣΠΑ που θα συνεισφέρει αποτελεσματικά στη σύγκλιση με την Ευρώπη, με σχεδιασμό για μετρήσιμη
βελτίωση επιχειρηματικών χαρακτηριστικών και αναμόρφωση των ποσοστών Κρατικών Ενισχύσεων
προκειμένου να αντανακλώνται και οι συνέπειες της κρίσης στο ΑΕΠ των ελληνικών (και άλλων)
περιφερειών.
7. Δράσεις και υποδομές για την ταχεία βελτίωση των ελληνικών επιδόσεων στην κυκλική οικονομία ενόψει
των νέων, φιλόδοξων στόχων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
8. Διασφάλιση του μικρότερου δυνατού κόστος για φορολογούμενους και επιχειρήσεις από την εφαρμογή
των ενιαίων κανόνων εποπτείας των συστημικών τραπεζών και ουσιαστική πρόοδο προς το ευρωπαϊκό
σύστημα εγγύησης καταθέσεων.
9. Υποστήριξη για την κάλυψη του χάσματος δεξιοτήτων με νέους μηχανισμούς παρακολούθησης,
ενημέρωσης και αξιοποίησης καλών πρακτικών.
10. Προγράμματα διασύνδεσης επιχειρήσεων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επενδυτικών φορέων με
αντικείμενο τις ψηφιακές δεξιότητες και την 4η βιομηχανική επανάσταση.
11. Στήριξη της ικανότητας προσαρμογής στις νέες φορολογικές Οδηγίες με έμφαση στα σημεία που μπορούν
να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των παραγωγικών ελληνικών επιχειρήσεων.
12. Βελτίωση των επενδύσεων για την ολοκλήρωση των παραγωγικών οικοσυστημάτων μέσω ευρωπαϊκών
κονδυλίων για το αστικό περιβάλλον, τα δίκτυα και τις υποδομές.
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Β’ ΜΕΡΟΣ

12 προτεραιότητες για τις Ευρωεκλογές.
Γιατί έχουν σημασία και τι μπορούμε να διεκδικήσουμε;
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ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
Γιατί έχει σημασία;


Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε επίπεδο ΕΕ έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα
των πολιτών και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Το ΕΚ αποφάσισε για πάνω από 600 προτάσεις
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μόνο την τελευταία 5ετία.



Το ΕΚ είναι συννομοθέτης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και οι αποφάσεις του μας επηρεάζουν όλους. Το
80% των αποφάσεων του ΕΚ έχουν άμεσο αντίκτυπο και στους νόμους του Ελληνικού κράτους.



Το ΕΚ αποτελεί καίριο θεσμικό πυλώνα της ΕΕ. Μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο αποτελούν τους τόπους παραγωγής, διαβούλευσης, συνδιαμόρφωσης και αποφάσεων
για όλες τις πολιτικές της ΕΕ.



Γιατί οι 751 Ευρωβουλευτές συνδιαμορφώνουν το μέλλον (και το παρόν) της Ευρώπης. Οι 21
Έλληνες Ευρωβουλευτές καλούνται να συμμετέχουν στη βάση των πολιτικών / κομματικών
Ομάδων, δηλαδή στη λογική των εθνικών κοινοβουλίων.

Γιατί μας αφορά;


Γιατί κρίνεται η δυνατότητα ενεργού και ισότιμης συμμετοχής, καθώς και η δυνατότητα επιρροής
των κρίσιμων αποφάσεων που λαμβάνονται σε σχεδόν καθημερινή βάση.



Για να μπορέσει η Ελλάδα να αξιοποιήσει αποτελεσματικά, πλέον, τις δυνατότητες σύγκλισης,
οικονομικής και κοινωνικής, σε ένα σύγχρονο και εξελισσόμενο κανονιστικό ευρωπαϊκό πλαίσιο
που επιτρέπει σε επιχειρήσεις και εργαζομένους να αξιοποιούν τις ευκαιρίες της ενιαίας αγοράς.



Γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συναποφασίζει για όλα τα σημαντικά θέματα. Από την Κοινή
Αγροτική Πολιτική, μέχρι το μέγεθος και τη στόχευση των Διαρθρωτικών Ταμείων, και από το
μέγεθος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, μέχρι την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Oι
αποφάσεις του έχουν άμεσο αντίκτυπο στις εθνικές κοινωνίες και οικονομίες.

Τι μπορούμε να διεκδικήσουμε;


Τη συμμετοχή Ελλήνων σε καίριες Επιτροπές: την τελευταία 5ετία, κανένας Έλληνας δεν
συμμετείχε στην Επιτροπή για την Εσωτερική Αγορά (IMCO), μια από τις μεγαλύτερες και
σημαντικότερες του κοινοβουλίου. Ο λόγος για αυτή την εξέλιξη αφορά κυρίως τη συσσωρευμένη
εμπειρία (ή έλλειψη αυτής) από τους Έλληνες Ευρωβουλευτές.



Νέους κανόνες και αποτελεσματικότερο πλαίσιο υποστήριξης των κρατών-μελών που
εξακολουθούν να χρήζουν διαρθρωτικής, αναπτυξιακής και οικονομικής προσαρμογής.



Ενεργητική προσέγγιση για όλα τα θέματα και ενεργό συμμετοχή στη διαμόρφωση των εξελίξεων.
Πρέπει να διαφυλάσσεται το εθνικό συμφέρον, οι πολιτικές της ΕΕ να οδηγούν σε ρεαλιστικές
διαδρομές προσαρμογής και να μην βασίζονται σε στοιχεία που δεν περιλαμβάνουν τις ιδιαίτερες
ελληνικές δυσκολίες. Η Ελλάδα έχει, και μπορεί να πετύχει πολλά περισσότερα στην ΕΕ, όταν
λειτουργεί εποικοδομητικά και συνθετικά. Το παράδειγμα της μεγάλης επιτυχίας της εισόδου της
Κύπρου στην ΕΕ, αντανακλά αυτήν ακριβώς την προσέγγιση.
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ
Η βιομηχανία στην Ευρώπη αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο ανάπτυξης και ευημερίας, αντιπροσωπεύοντας
μια στις πέντε θέσεις εργασίας και τη συντριπτική πλειονότητα των εξαγωγών και επενδύσεων σε
έρευνα και καινοτομία. Σήμερα, η πρόκληση έγκειται στη μετάβαση προς μια βιομηχανία που θα είναι
έντασης γνώσης, ψηφιοποιημένη, απεξαρτημένη από τον άνθρακα και κυκλική. Η ΕΕ στηρίζει,
συντονίζει και συμπληρώνει τις πολιτικές και πρωτοβουλίες σε επίπεδο κρατών-μελών, κυρίως ως
προς την έρευνα, καινοτομία, ψηφιακές τεχνολογίες και ΜμΕ. Για τις τελευταίες, σε ευρωπαϊκό
επίπεδο αναγνωρίζεται ο σημαντικός ρόλος που μπορούν να παίξουν για την οικονομική ανάπτυξη, την
καινοτομία, νέες θέσεις εργασίας και την κοινωνική ενσωμάτωση.
Οι επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία, αποτελούν επένδυση στο μέλλον της Ευρώπης. Οι
ευρωπαϊκές δαπάνες για τη βιομηχανική πολιτική αναμένεται να αυξηθούν για μεγαλύτερο μερίδιο
στις δαπάνες για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ) και καίριες Υποδομές. Οι
μελλοντικές πολιτικές θα επικεντρώνονται σε δικαιότερο διεθνή ανταγωνισμό, ενθάρρυνση
καινοτομίας, ψηφιακές δεξιότητες και ενίσχυση της βιωσιμότητας της βιομηχανίας.
Η Ευρώπη είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος στον κόσμο σε προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ
εκπροσωπείται ενιαία στις εμπορικές διαπραγματεύσεις και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου
(ΠΟΕ). Η ΕΕ έχει υπογράψει 82 διμερείς και περιφερειακές συμφωνίες για άνοιγμα νέων αγορών, ενώ
διαπραγματεύεται και όλες τις συμφωνίες για πρότυπα, κανόνες ανταγωνισμού, πνευματική
ιδιοκτησία, κλπ. Είναι επίσης, απευθείας συνομιλητής των επιχειρήσεων για την κατανόηση των
εμποδίων στο διεθνές εμπόριο, αλλά και φορέας για την ενίσχυση των ΜμΕ μέσα από πόρους και
προγράμματα για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων.
Το θεσμικό πλαίσιο που επιτάσσει την κύρωση των εμπορικών συμφωνιών από το ΕΚ, του δίνει τη
δυνατότητα να συμβάλλει ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που έχει και την αποκλειστική αρμοδιότητα
διαπραγμάτευσης και σύναψης εμπορικών συμφωνιών, να λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά χωρών και επιχειρήσεων (πχ. των ΜμΕ) και την πρόσβασή τους στις διεθνείς αγορές.
Ζητούμενο είναι η διασφάλιση ίσων κανόνων για όλους μέσα από βελτίωση του πλαισίου για τη
διεθνοποίηση των επιχειρήσεων, την άρση διοικητικών εμποδίων, την αποτίμηση των διεθνών
συμφωνιών και την ενίσχυση των μηχανισμών στήριξης των επιχειρήσεων.
Γιατί έχει σημασία;


Γιατί η βιομηχανία δημιουργεί παραγωγικά οικοσυστήματα με πολλές ΜμΕ σε τοπικό επίπεδο,
διατηρώντας σταθερές θέσεις εργασίας ακόμα και μέσα στην κρίση, μετασχηματίζει την
καινοτομία σε διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα και εξορθολογίζει το εμπορικό ισοζύγιο.



Η βιομηχανία αντιπροσωπεύει τα 2/3 των εξαγωγών της ΕΕ και παρέχει θέσεις εργασίας σε 32
εκατομμύρια εργαζόμενους. 1,5 εκατομμύρια από αυτές έχουν δημιουργηθεί από το 2013.



Γιατί η στήριξη της βιομηχανίας στην ΕΕ περνάει και από την προώθηση της καινοτομίας ως
μέσο δημιουργίας νέων πηγών οικονομικής ανάπτυξης.
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Γιατί η μεταποίηση επενδύει τη μερίδα του μέλλοντος στην έρευνα και ανάπτυξη (65% του
συνόλου των ιδιωτικών επενδύσεων στην ΕΕ).



Γιατί η ενίσχυση του ανταγωνισμού και η κατάργηση του κρατικού παρεμβατισμού αποτέλεσε
και εξακολουθεί να αποτελεί κινητήριο δύναμη για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων και της ικανότητάς τους να επικρατούν στον παγκόσμιο ανταγωνισμό.



Γιατί ο στόχος του επιτυχούς μετασχηματισμού με τεχνολογική αναβάθμιση, ψηφιοποίηση και
αντιμετώπιση των προκλήσεων του Industry 4.0, μείωση εξάρτησης από τον άνθρακα
διατηρώντας ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας, και τη βιομηχανική συμβίωση στην κυκλική
οικονομία, προϋποθέτει τον συντονισμό, τη στήριξη και τη συμπληρωματικότητα των
ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών.



Γιατί συνδέεται άμεσα με την κινητοποίηση παραγωγικών επενδύσεων κάθε μεγέθους με
εργαλεία όπως το EFSI, τα Διαρθρωτικά Ταμεία, κίνητρα περιφερειακής ανάπτυξης, έγκριση
στρατηγικών επενδύσεων, κλπ.



Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμμετέχει σε μία συζήτηση με σημαντικές προεκτάσεις για όλη
την Ευρώπη: την πρόταση για δυνητική αναμόρφωση των κανόνων ανταγωνισμού και του
πλαισίου έγκρισης και διάθεσης δημόσιων ενισχύσεων σε επίπεδο ΕΕ. Οι εν λόγω κανόνες, που
αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο για τη διαφύλαξη του υγιούς ανταγωνισμού στην εσωτερική
αγορά, διέπονται από μία αυστηρή λογική αποφυγής στρεβλώσεων της ανοιχτής, ελεύθερης
οικονομίας και αγοράς και την ισότιμη μεταχείριση όλων των επιχειρήσεων.



Το διεθνές εμπόριο έχει εισέλθει σε μια περίοδο έντονης αμφισβήτησης των ανοικτών και
παγκοσμιοποιημένων παραγωγικών αλυσίδων. Παρά την πληθώρα διεθνών εμπορικών
συμφωνιών που έχει συνάψει η ΕΕ με τρίτες χώρες, η νέα εμπορική πολιτική των ΗΠΑ, οι
πολιτικές κρατικού παρεμβατισμού της Κίνας και ο ανερχόμενος επενδυτικός και εμπορικός
ανταγωνισμός από την Αφρική, δημιουργούν συνθήκες ασύμμετρου ανταγωνισμού που πρέπει
να αντιμετωπιστεί.

Γιατί μας αφορά;


Γιατί κρίνεται η δυνατότητα διατήρησης της ηγετικής θέσης των ευρωπαϊκών προϊόντων και
υπηρεσιών, η συμμετοχή επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκές παραγωγικές αλυσίδες και η συμμετοχή
της ευρωπαϊκής βιομηχανίες σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας.



Γιατί το 50% των ελληνικών εξαγωγών κατευθύνεται σε χώρες της ΕΕ.



Γιατί η επίτευξη του στόχου της αύξησης της βιομηχανίας στο 20% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, και
της Ελλάδας στο 12% και μεσοπρόθεσμα στο 15%, σε μεγάλο βαθμό θα προέλθει από την
πρόσβαση σε νέες διεθνείς αγορές και παραγωγικές αλυσίδες. Ειδικά για τις μεταποιητικές
ΜμΕ, αυτή η ανάπτυξη περνάει μέσα από την πρόσβαση σε B2B βιομηχανικά δίκτυα.



Για τη δυνατότητα θωράκισης της Ευρώπης απέναντι σε ασύμμετρες εμπορικές πρακτικές,
ώστε να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε διεθνείς αγορές χωρίς εμπόδια (δασμολογικά ή μη).



Για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα στρατηγικών τομέων της ευρωπαϊκής βιομηχανίας που
συνδέονται στενά με θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης.



Για τη διατήρηση της ευρωπαϊκής δυναμικής στο διεθνές εμπόριο, ειδικά σε περιόδους κρίσης
και τη διεύρυνση πρόσβασης σε διεθνείς αγορές μέσω εμπορικών συμφωνιών.

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2019: Για μια ισχυρή Ελλάδα σε μια Ευρώπη με ευκαιρίες για όλους

16



Για την οριοθέτηση εμπορικών σχέσεων με τις ΗΠΑ και την Κίνα προς όφελος της ευρωπαϊκής
βιομηχανίας.



Για προσαρμογή της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στην πρόκληση του μετασχηματισμού και της
προσαρμογής στις νέες τεχνολογίες, τη ρομποτική, το Internet of Things και την τεχνητή
νοημοσύνη.



Για τον συνδυασμό τεχνολογιών και ανασχεδιασμού της εργασίας, καθώς η παραγωγική
διαδικασία στη μεταποίηση ήδη κινείται προς τα έξυπνα εργοστάσια, καινοτόμες συνέργειες
και προσωποποιημένη παραγωγή.



Γιατί η βιομηχανική ανάπτυξη, η προσαρμογή στις προκλήσεις του Industry 4.0, η επενδυτική
κινητοποίηση μεγάλης κλίμακας και η πρόσβαση σε συγχρηματοδότηση, κρίνονται σε μεγάλο
βαθμό, σε ευρωπαϊκό επίπεδο.



Γιατί οι όροι και κανόνες της προστασίας του περιβάλλοντος, των δεξιοτήτων, τεχνικών
προτύπων και πιστοποιήσεων, χρειάζονται φιλόδοξες προσεγγίσεις και στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Συμμετέχοντας ενεργά, μπορούμε να είμαστε παρόντες στις εξελίξεις και να
αποκτήσουμε νέα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.



Γιατί η αύξηση των δαπανών για τη βιομηχανία (ΕΤΑΚ, ΜμΕ, Υποδομές, κλπ.) περνάει από το ΕΚ.



Γιατί κρίνονται οι όροι και οι κανόνες των διεθνών εμπορικών συμφωνιών, ώστε να
διευκολύνονται οι εξαγωγές και να κατοχυρώνονται τα ευρωπαϊκά εμπορικά σήματα.



Γιατί θα κριθεί το πλαίσιο ενίσχυσης της βιομηχανικής καινοτομίας, οι επενδύσεις σε βασικές
τεχνολογίες, η μεγαλύτερη πρόσβαση σε κεφάλαια και η στήριξη των ΜμΕ.

Τι μπορούμε να διεκδικήσουμε;


Πολιτικές, προτεραιότητες, μηχανισμούς χρηματοδότησης και αναπροσαρμογή του πλαισίου
ενισχύσεων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και δυνατότητες του ελληνικού
παραγωγικού συστήματος.



Θωράκιση της ελληνικής βιομηχανίας απέναντι σε αθέμιτες πρακτικές εντός και εκτός
Ευρώπης μέσω διεθνών εμπορικών συμφωνιών.



Διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής όλων των χωρών και αποφυγή δημιουργίας μιας
ευρωπαϊκής βιομηχανίας δύο ταχυτήτων. Αντισταθμίσματα ή πολιτικές προσαρμογής για
τυχόν αρνητικές εξελίξεις που πλήττουν δυσανάλογα κάποιες επιχειρήσεις.



Στήριξη για τη μετατροπή των τεχνολογικών καινοτομιών σε βιώσιμα προϊόντα με
πραγματικές εμπορικές δυνατότητες μέσω συμπράξεων με τη βιομηχανία και τις κυβερνήσεις.

Σχετικές Επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου


Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
(ITRE)



Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Ανάπτυξης (DG RTD)



Γενική Διεύθυνση Εμπορίου (DG TRADE)



Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου (INTA)





Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας
των Καταναλωτών (IMCO)

Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς,
Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜμΕ
(DG GROW)



Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (DG COMP)
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Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά είναι από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της ΕΕ και η κινητήριος δύναμη
της ευρωπαϊκής οικονομίας. Δίνει τη δυνατότητα ελεύθερης μετακίνησης και ανοίγει νέες ευκαιρίες
για πολίτες, εργαζόμενους, επιχειρήσεις και καταναλωτές. Ζητούμενο είναι η ολοκλήρωσή της με
τρόπο που να λαμβάνει υπόψη ιδιαίτερες ανησυχίες και προκλήσεις. Για παράδειγμα, η ολοκλήρωση
της Ενιαίας Αγοράς Κεφαλαίων θα δρομολογήσει καλύτερη χρηματοδότηση για επιχειρήσεις, ΜμΕ και
έργα υποδομών, ενώ η κινητικότητα αυξάνει την αξιοποίηση των δεξιοτήτων.
Το ανεκμετάλλευτο δυναμικό της ενιαίας αγοράς υπολογίζεται ετησίως σε περίπου 4,5% του ΑΕΠ της
ΕΕ, ή περίπου €613 δισ. Βήματα που αφορούν στην ολοκλήρωσή του, περιλαμβάνουν την άρση
εμποδίων στο εμπόριο, πλήρη εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας και περισσότερο
αποτελεσματικά εργαλεία.
Στις μεταφορές, παρά την κομβική τους σημασία, για την ευρωπαϊκή οικονομία παραμένει
ανολοκλήρωτη και ευπαθής σε εξωτερικά σοκ. Η ολοκλήρωσή της και η άρση των υφιστάμενων
εμποδίων μπορεί να εξοικονομήσει πάνω από €8δισ. ετησίως.
Όμως, η μεγάλη πρόκληση έγκειται στην ισορροπία μεταξύ κόστους και ωφελειών της Ενιαίας Αγοράς
κυρίως μέσα από την πλήρη εφαρμογή των κανόνων για ομοιόμορφη προστασία των καταναλωτών και
των επιχειρήσεων. Η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς θα επιτρέψει τη μείωση των διοικητικών βαρών
για την είσοδο σε νέες αγορές και τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας. Όμως, η ύπαρξη του
κοινού νομίσματος καθιστά το επιχειρηματικό περιβάλλον κάθε χώρας ως ακόμα πιο σημαντικό
παράγοντα ανταγωνιστικότητας.
Οι στόχοι περιλαμβάνουν:

5



Ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών για την απογείωση της
βιομηχανίας και των επιχειρήσεων στην παγκόσμια οικονομία.



Κινητοποίηση επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες, βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος,
καλύτερη πρόσβαση σε αγορές και χρηματοδότηση ειδικά για τις ΜμΕ, και διασφάλιση πως οι
εργαζόμενοι έχουν τις δεξιότητες που αναζητά η βιομηχανία.



Δημιουργία ένωσης5 κεφαλαιαγορών για τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης, άντλησης
κεφαλαίων και για να καταστεί ελκυστικότερος επενδυτικός προορισμός η Ευρώπη.



Παρότρυνση της κινητικότητας των εργαζομένων.



Αποφυγή του κοινωνικού dumping.



Κινητοποίηση συνεργασίας μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων.

http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/index_en.htm
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Πρόοδο προς την υιοθέτηση CCTB και CCCTB που θα εξασφαλίσουν ότι η βάση φορολόγησης
των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων θα έχει ενιαία αντιμετώπιση σε όλα τα κράτη-μέλη.



Προώθηση φορολογικών οδηγιών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της φορολογικής
απάτης και την προσαρμογή στις πραγματικότητες της ψηφιακής οικονομίας (Οριστική Οδηγία
περί ΦΠΑ, φορολόγηση ψηφιακής οικονομίας).

Γιατί έχει σημασία;


Η Ενιαία Αγορά αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά εγχειρήματα της ΕΕ και το αναπτυξιακό
κοίτασμα του παραγωγικού της δυναμικού.



Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ενιαία αγορά στον πλανήτη 500 εκατ. πολιτών που διέπεται από
αυστηρά, ενιαία, καταναλωτικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, που επιτρέπει σε εταιρείες να
δραστηριοποιούνται απρόσκοπτα σε άλλες χώρες μέλη της ΕΕ/ΕΟΧ, εγγυάται πιο ελκυστικές
τιμές για τους πολίτες και ανάγει την Ευρώπη σε ελκυστικό επενδυτικό προορισμό για άμεσες
ξένες επενδύσεις.



Η ενίσχυση του ανταγωνισμού και η κατάργηση του κρατικού παρεμβατισμού αποτέλεσε και
εξακολουθεί να αποτελεί κινητήριο δύναμη για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων και της ικανότητάς τους να επικρατούν στον παγκόσμιο ανταγωνισμό.

Γιατί μας αφορά;


Ώστε να ανακοπεί η συνεχιζόμενη απόκλιση της Ελλάδας από πλήθος συστάσεων και κανόνων
της Ενιαίας Αγοράς που είναι δυσμενείς για τις ελληνικές επιχειρήσεις καθώς αυξάνει τα
κόστη των ελληνικών επιχειρήσεων και υπονομεύει την ικανότητα μετασχηματισμού τους.
Παράλληλα, υποσκάπτει την ανταγωνιστικότητα, καθώς ο ανταγωνισμός εντός Ενιαίας Αγοράς
αφορά κράτη-μέλη με πολύ πιο ολοκληρωμένη εδραίωση των υποχρεώσεων και προτερημάτων
της, προς όφελος των επιχειρήσεών τους.



Για βελτίωση κάθε δυνατότητας πρόσβασης των επιχειρήσεων όλων των μεγεθών σε όλη την
ενιαία αγορά, συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκές παραγωγικές αλυσίδες και αντιμετώπιση
κρουσμάτων αθέμιτου ανταγωνισμού.



Για περαιτέρω εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς και αντιμετώπιση κρουσμάτων προστατευτισμού
σε ευρωπαϊκό επίπεδο.



Για πρόοδο στην ενιαία αγορά υπηρεσιών. Παρότι οι υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν το 73,3% της
απασχόλησης στην ΕΕ και πάνω από το 60% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, η ενιαία αγορά για υπηρεσίες
παραμένει, στην πράξη, κατακερματισμένη, στερώντας τουλάχιστον 2% από το ευρωπαϊκό ΑΕΠ.



Γιατί είναι δύσκολο για μια χώρα, οι μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις της να ανταπεξέλθουν
μακροπρόθεσμα στον εντεινόμενο παγκόσμιο ανταγωνισμό, χωρίς την ευχέρεια απρόσκοπτης
πρόσβασης σε μια μεγάλη ενιαία αγορά. Είναι εξαιρετικά σημαντικό, η εμβάθυνση της ενιαίας
αγοράς να μπει εκ νέου στο προσκήνιο κατά τη διάρκεια της επόμενης νομοθετικής περιόδου.



Γιατί η Ελληνική οικονομία εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από αγορές με χαμηλή ένταση
ανταγωνισμού και υψηλά ρυθμιστικά εμπόδια εισόδου επιχειρήσεων, ενώ και οι ελληνικές
επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τεχνητά εμπόδια εισόδου σε νέες αγορές εντός ΕΕ. Η
ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων (και ειδικά των ΜμΕ) αποκλίνει από την ΕΕ.
Το ελληνικό ρυθμιστικό περιβάλλον υστερεί, και λόγω αποχής από πλήθος συστάσεων και
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κανόνων που ισχύουν στην Ευρώπη. Τα χαρακτηριστικά αυτά επιβαρύνουν με κόστη τις
ελληνικές επιχειρήσεις και υπονομεύουν την ικανότητα ανταγωνιστικής πρόσβασης στην
ενιαία αγορά.


Γιατί το εκκολαπτόμενο ευρωπαϊκό φορολογικό πλαίσιο αγγίζει ζητήματα για τα οποία το
ελληνικό φορολογικό πλαίσιο δεν είναι προσαρμοσμένο, με αποτέλεσμα να προσδίδει
συστηματικά ανταγωνιστικό μειονέκτημα στις επιχειρήσεις.



Γιατί μπορεί να επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τις αποφάσεις επενδυτών για εγκατάσταση ή
όχι σε ένα κράτος-μέλος.

Τι μπορούμε να διεκδικήσουμε;


Ολοκλήρωση και εμβάθυνση της Ενιαίας Αγοράς σε όλα τα επίπεδα (προϊόντων, υπηρεσιών,
προσώπων, κεφαλαίων).



Διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜμΕ σε αυτήν.



Στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων για να διασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή τους σε
διεθνείς παραγωγικές αλυσίδες, μέσα από επενδύσεις στις υποδομές, ενίσχυση της
τυποποίησης και των προτύπων.



Ταχύτερη ολοκλήρωση και διεύρυνση των ευρωπαϊκών υποδομών Διευρωπαϊκών Δικτύων
(ΤΕΝ) που μειώνουν το κόστος μεταφοράς, τα ενεργειακά κόστη, κλπ. για τις ελληνικές
επιχειρήσεις.



Άρση των εμποδίων εισόδου σε επιμέρους ευρωπαϊκές αγορές που εξακολουθούν να
παραμένουν για τη διευκόλυνση των εξαγωγών των ελληνικών επιχειρήσεων.



Ενίσχυση του ελέγχου συμμόρφωσης με τους κανόνες ασφάλειας των προϊόντων για τη
θωράκιση των επιχειρήσεων/προϊόντων από τη νόθευση ανταγωνισμού τρίτων χωρών και τη
διακίνηση προϊόντων υποδεέστερης ποιότητας.



Διαμόρφωση των φορολογικών Οδηγιών με τρόπο που να διασφαλίζουν συνολικά τη βελτίωση
του φορολογικού πλαισίου, σε σχέση με τη σημερινή πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι
επιχειρήσεις που λειτουργούν και επενδύουν στην Ελλάδα.

Σχετικές Επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής



Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας
των Καταναλωτών (IMCO)



Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας,
Επιχειρηματικότητας και ΜμΕ (DG GROW)



Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού



Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών
(DG MOVE)
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Η Ευρώπη βρίσκεται σε σταυροδρόμι ως προς τις πολιτικές για την κλιματική αλλαγή και την
ενέργεια. Υφίσταται μεγάλες προκλήσεις από την εξάρτηση στις εισαγωγές ενέργειας, και την ανάγκη
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής με περιορισμένο προϋπολογισμό. Όμως, η ενέργεια είναι η
ραχοκοκαλιά της βιομηχανίας.
Έχει γίνει σημαντική πρόοδος ως προς τους στόχους της στρατηγικής 2020, αλλά αυτή ήταν και
ανισομερής, καθώς δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος ως προς τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας,
αντίθετα με τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και την αύξηση των ΑΠΕ που κινούνται
ικανοποιητικά.
Με συνεχιζόμενα εμπόδια στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς, έλλειψη συντονισμού
των εθνικών πολιτικών και απουσία ενιαίας αντιμετώπισης των χωρών εκτός ΕΕ, δυσχεραίνεται η
πρόοδος προς μια ευρωπαϊκή πολιτική ενέργειας με χαμηλές τιμές και ασφάλεια εφοδιασμού. Αυτή
την έλλειψη την πληρώνουν καταναλωτές και επιχειρήσεις, και σήμερα οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας
στην Ευρώπη είναι 30% υψηλότερες από τις ΗΠΑ και αυτές του φυσικού αερίου υπερδιπλάσιες. Η
Ελλάδα εν τω μεταξύ έχει από τις υψηλότερες τιμές εντός ΕΕ.
Ο σχεδιασμός των πολιτικών για την μετά-2020 εποχή πρέπει να συμβαδίζει με τον δεδηλωμένο στόχο
της μείωσης κατά 80%-95% των αερίων θερμοκηπίου, σε σχέση με το 1990, μέχρι το 2050.
Σύμφωνα με την ερευνητική υπηρεσία του ΕΚ που μέτρησε το κόστος της «Μη-Ευρώπης» το 2019, τα
πιθανά οικονομικά οφέλη μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας ανέρχονται σε €250δισ.
τον χρόνο.
Γιατί έχει σημασία;


Γιατί η ενεργειακή επάρκεια, η ασφάλεια εφοδιασμού, οι ανταγωνιστικές τιμές μέσω
απελευθέρωσης των αγορών, χρειάζονται ένα ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο που θέτει
προϋποθέσεις ταχείας βιομηχανικής ανάπτυξης και τη δημιουργία μιας γνήσιας ενιαίας αγοράς
ενέργειας στην Ευρώπη.



Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα προσεχή χρόνια, θα πάρει αποφάσεις που θα επηρεάσουν τις
κρατικές ενισχύσεις, το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας ρύπων, την Οδηγία για τη φορολογία
στην Ενέργεια και το πλαίσιο για την αγορά φυσικού αερίου.



Η αντιστάθμιση μειώνει σημαντικά το ενεργειακό κόστος για την ελληνική βιομηχανία,
ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά της και συμβάλλοντας στη διασφάλιση της επιβίωσης
κρίσιμων κλάδων.



Οι σχετικές προβλέψεις διέπουν τη λειτουργία των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού
αερίου στη χώρα μας.
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Γιατί μας αφορά;


Γιατί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, αλλά ακόμα περισσότερο της
ελληνικής μεταποίησης περνάει μέσα από την ανταγωνιστικότητα του ενεργειακού κόστους.
Σήμερα το ενεργειακό κόστος της ΕΕ είναι κατά κανόνα υψηλότερο σε σχέση με τις
περισσότερες οικονομίες του G206. Στην Ελλάδα, είναι 30% υψηλότερο από την ΕΕ.



Γιατί η τιμή των ρύπων (CO2) έχει αυξηθεί ραγδαία το τελευταίο διάστημα (από ~7€ ανά
δικαίωμα στις αρχές του 2018 σε ~25€ ανά δικαίωμα σήμερα). Το γεγονός αυτό επιφέρει
αντίστοιχη επιβάρυνση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, δεδομένου ότι οι παραγωγοί (που
υποχρεούνται να παραδώσουν ένα δικαίωμα για κάθε τόνο CO2 που εκπέμπουν), μετακυλούν το
επιπλέον κόστος στην κατανάλωση.



Γιατί χωρίς επαρκή αντιστάθμιση, οι ελληνικές βιομηχανίες κινδυνεύουν άμεσα με απώλεια
ανταγωνιστικότητας απέναντι στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε περιοχές του κόσμου
όπου δεν υπάρχει αντίστοιχο κόστος ρύπων. Επομένως, κρίνεται το μέλλον της ελληνικής
βιομηχανίας, η οποία συνεισφέρει στο ΑΕΠ της χώρας, δημιουργεί θέσεις εργασίας, κλπ.



Γιατί η σωστή ανάπτυξη του ανταγωνισμού στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού
αερίου, οδηγεί στη μείωση του ενεργειακού κόστους για τις επιχειρήσεις και ενισχύει την
ανταγωνιστικότητά τους.



Για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού παραγωγικού δυναμικού, όπου το
κόστος ενέργειας είναι 30% περισσότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας συνεισφέρει στη διατήρηση των υφιστάμενων
θέσεων εργασίας, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, κλπ.



Γιατί η σωστή ανάπτυξη του ανταγωνισμού στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού
αερίου, θα οδηγήσει στη μείωση του ενεργειακού κόστους για επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Τι μπορούμε να διεκδικήσουμε;


Ισότιμη συμμετοχή της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό σύστημα και δίκτυα.



Ταχύτερη και πληρέστερη εφαρμογή ευρωπαϊκών Οδηγιών.



Αναμόρφωση των ενισχύσεων με τρόπο που να ενισχύεται η παραγωγή και να αντιμετωπίζονται
χρόνιες παθογένειες.



Δεδομένου ότι καταρτίζονται οι κατευθυντήριες γραμμές που θα διέπουν τη χορήγηση της
αντιστάθμισης για την περίοδο 2021-2030, δηλαδή το επίπεδο της αντιστάθμισης, τις
βιομηχανίες που θα είναι επιλέξιμες κλπ., πρέπει να διασφαλίσουμε:
1) Ότι οι ελληνικές βιομηχανίες που έχουν την ανάγκη προστασίας από το έμμεσο
κόστος εκπομπών CO2 θα είναι επιλέξιμες για τη χορήγηση της αντιστάθμισης.
2) Ότι το επίπεδο της αντιστάθμισης θα είναι επαρκές για τη διατήρηση της
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας.



6

Δεδομένου ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των αγορών ενέργειας σε διαφορετικά
κράτη-μέλη της ΕΕ (ενεργειακό μείγμα, διασυνδέσεις, κλπ.), το ρυθμιστικό πλαίσιο θα πρέπει να

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0001&from=EN
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ανταποκρίνεται στην ελληνική πραγματικότητα, έτσι ώστε να μπορεί να επιφέρει τα
επιδιωκόμενα αποτελέσματα.


Επιτάχυνση της συμπλήρωσης και δημιουργίας δικτύων, ειδικά στις εθνικές και διεθνείς
διασυνδέσεις, με έμφαση στις περιφέρειες στις οποίες καταγράφονται σημαντικές αδυναμίες,
που θα υποστηρίξουν την ταχεία μετάβαση προς μια ενεργειακά πιο αποδοτική οικονομία, η
οποία θα έχει πρόσβαση σε καθαρή ενέργεια με ανταγωνιστικό κόστος.

Σχετικές Επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου



Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
(ITRE)
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας
των Καταναλωτών (IMCO)

Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής


Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (DG ENER)
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
Η κλιματική αλλαγή είναι αναμφισβήτητα ένα παγκόσμιο πρόβλημα που χρειάζεται αποφασιστική
δράση σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ΕΕ είναι πρωτοπόρος στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής, αλλά και
σε παγκόσμιο επίπεδο όπου απαιτούνται αντίστοιχες δεσμεύσεις.
Γιατί έχει σημασία;


Η Συμφωνία του Παρισίου του 2015 αποτελεί δέσμευση για λήψη των αναγκαίων μέτρων, ώστε
να συγκρατηθεί η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας σε κάτω από 2 βαθμούς Κελσίου σε
σχέση με την προ-βιομηχανική περίοδο.



Η ΕΕ έχει ήδη δεσμευτεί να μειώσει τις εκπομπές κατά 40% το 2030, σε σχέση με τα επίπεδα
του 1990 και αναμένεται να υπερβεί αυτόν το στόχο.



Στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού της ΕΕ, η Επιτροπή ανακοίνωσε τον Νοέμβριο
20187 την πρόθεσή της να επιδιώξει μία κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη μέχρι το 2050.



Η μείωση εκπομπών της ΕΕ δεν επαρκεί για την επίτευξη του στόχου της Συμφωνίας του
Παρισιού, αφού συνεισφέρει το 9% στο παγκόσμιο ισοζύγιο των ΕΑΘ. Απαιτούνται αντίστοιχες
δεσμεύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, όμως σε γειτονικές χώρες, μη μέλη στην ΕΕ, έχουν αυξηθεί
οι Εκπομπές Αερίων Θερμοκηπίου.

Γιατί μας αφορά;

7



Γιατί η μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη επηρεάζει άμεσα την ανταγωνιστικότητα
επιχειρήσεων που περιέχονται στον κατάλογο δραστηριοτήτων του Σύστηματος Εμπορίας
Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ).



Γιατί λόγω γεωγραφικής θέσης της χώρας μας, οι επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες
στον κίνδυνο «διαρροής άνθρακα», δηλαδή τον κίνδυνο έκθεσης σε ανταγωνισμό με
επιχειρήσεις γειτονικών χωρών, χωρίς αντίστοιχες περιβαλλοντικές υποχρεώσεις και
αντίστοιχη επιβάρυνση στην τιμή του τελικού προϊόντος.



Γιατί το όραμα για κλιματικά ουδέτερη ΕΕ θα επηρεάσει συνολικά τις πολιτικές της ΕΕ το
επόμενο διάστημα.



Γιατί οι ελληνικές, όπως και οι ευρωπαϊκές, επιχειρήσεις δεν λειτουργούν «σε απομόνωση».
Χρειάζεται αμοιβαιότητα από στρατηγικούς εταίρους στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής
και όχι η δημιουργία νέου αθέμιτου ανταγωνισμού.



Γιατί πρέπει να διασφαλιστεί πως η μετάβαση λαμβάνει υπόψη επιμέρους προκλήσεις στα
κράτη-μέλη.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6543_el.htm
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Τι μπορούμε να διεκδικήσουμε;


Μια ευρωπαϊκή πολιτική που να λαμβάνει υπόψη τη διεθνή πραγματικότητα και να συνδυάζει
την πρωτοπορία απέναντι στην κλιματική αλλαγή με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.



Εισαγωγή παγκόσμιων μηχανισμών τιμολόγησης άνθρακα με κατεύθυνση την εναρμόνιση, για τη
δημιουργία ενιαίας, παγκόσμιας τιμής άνθρακα.



Πολιτικές και χρηματοδότηση για αναβάθμιση του κτιριακού δυναμικού, έργα ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, οχήματα μηδενικών εκπομπών και νέες τεχνολογίες (carbon capture,
utilisation and storage CCS & CCU).



Πολιτικές και χρηματοδότηση για τη δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών, την επέκταση
δικτύων (οδικά και σιδηροδρομικά, διασυνδεδεμένα και με λιμάνια και αεροδρόμια, δίκτυα
φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνίας) για την κάλυψη των αναγκών του
Industry 4.0 και την υψηλής ποιότητας διασύνδεση με ευρωπαϊκά δίκτυα σε όλη την επικράτεια
και ειδικά στην περιφέρεια, όπου καταγράφονται οι μεγαλύτερες αδυναμίες στην κάλυψη και
ποιότητα των δικτύων αυτών.



Θωράκιση των υποδομών αυτών από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.



Στόχους και ενέργειες που ανταποκρίνονται στην ελληνική πραγματικότητα, ώστε:
o Να αξιοποιούνται κονδύλια για επενδύσεις που μπορούν να γίνουν στην Ελλάδα με
πολλαπλά οφέλη τόσο για την οικονομία της χώρας όσο και για το περιβάλλον μας (π.χ.
η συνέχιση του προγράμματος «εξοικονόμηση κατ’ οίκον», που εξυπηρετεί στην
επίτευξη των εθνικών στόχων για την ενεργειακή απόδοση, με παράλληλη ελάφρυνση
του ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά).
o Να υπάρξει ταχεία και ουσιαστική βελτίωση των κρίσιμων υποδομών που θα συμβάλουν
στην αύξηση της αποδοτικότητας και στη διεύρυνση της αξιοποίησης στην ευρύτερη
παραγωγική βάση σε όλη την επικράτεια, συμβάλλοντας έτσι στη μετάβαση προς μια
οικονομία χαμηλού άνθρακα.

Σχετικές Επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου


Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Τροφίμων (ENVI)
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ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η κυκλική οικονομία αποτελεί ένα σύγχρονο οικονομικό σχέδιο που, εφόσον αξιοποιηθεί από τις
επιχειρήσεις και την κοινωνία, θα έχει καθοριστική συμβολή ως προς την επιστροφή σε διαχειρίσιμα
επίπεδα των παραγόμενων αποβλήτων, την ορθολογική ανάλωση των φυσικών πόρων και την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Πέραν αυτών, η μετάβαση του παραγωγικού μοντέλου, από το
γραμμικό «παίρνω, παράγω, καταναλώνω, απορρίπτω», στο κυκλικό «επαναχρησιμοποιώ, επισκευάζω,
ανακυκλώνω», δημιουργεί νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και νέες αγορές.
Γιατί έχει σημασία



Θέτει νέους δεσμευτικούς στόχους στα κράτη-μέλη για ειδικά ρεύματα αποβλήτων.
Αποτελεί διακριτό κεφάλαιο στην ευρωπαϊκή στρατηγική που έχει ήδη υποστηριχθεί με πόρους
που φτάνουν τα €10δισ. την περίοδο 2016-2020 μέσω προγραμμάτων όπως Horizon και Life,
αλλά και μέσω των Διαθρωτικών Ταμείων. Συνδέεται με την αύξηση στην απασχόληση κατά 6%
το 2016 σε σχέση με το 2012, έχει συμβάλει στη δημιουργία οικονομικής υπεραξίας €147δισ.
και στην αύξηση του ποσοστού επαναχρησιμοποίησης αστικών αποβλήτων
 Αποτελεί νέο επιχειρηματικό μοντέλο με σημαντικές δυνατότητες εξοικονόμησης πόρων,
βελτιστοποίησης κόστους και ανοίγματος νέων αγορών.
Γιατί μας αφορά;
 Γιατί οι νέοι στόχοι που τίθενται στα κράτη-μέλη είναι ιδιαίτερα φιλόδοξοι και η χώρα
παρουσιάζει σημαντική υστέρηση στην επίτευξή τους (πχ. μείωση της ταφής απορριμμάτων σε
10% το 2035).


Γιατί οδηγεί στη δημιουργία και ανάπτυξη νέων αγορών (πχ. παράταση ζωής προϊόντος,
Πράσινες Δημόσιες προμήθειες, Πλατφόρμες Κοινής Χρήσης, εξοικονόμηση φυσικών πόρων),
αλλά και ευκαιριών σε πεδία υστέρησης (πχ. διαχείριση αποβλήτων).
 Γιατί διευκολύνει τη Βιομηχανική Συμβίωση όπου το «απόβλητο» ενός κλάδου, αξιοποιείται ως
«πρώτη ύλη» από άλλον.
 Γιατί η ταχεία και σημαντική βελτίωση των επιδόσεων στον χώρο της κυκλικής οικονομίας
ωφελεί το φυσικό περιβάλλον της χώρας που, μεταξύ άλλων, αποτελεί και ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα για αρκετούς κλάδους (πχ. τουρισμός, πολιτισμός).
Τι μπορούμε να διεκδικήσουμε;
 Χρηματοδότηση σημαντικών δράσεων και υποδομών που θα υποστηρίξουν την ταχεία και
σημαντική βελτίωση των επιδόσεων της χώρας στον τομέα της κυκλικής οικονομίας.



Διαμόρφωση προδιαγραφών δευτερογενών υλικών και διαχωρισμό μεταξύ αποβλήτου και
προϊόντος.
Διαμόρφωση δεικτών μέτρησης της επίδοσης.

Σχετικές Επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου


Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων (ECON)



Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Τροφίμων (ENVI)
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ & Η ΕΠΟΜΕΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Κάθε νέα προγραμματική περίοδος έρχεται με τα δικά της Διαρθρωτικά Προγράμματα. Στην Ελλάδα, η
διαχρονικά περιορισμένη παραγωγική αξιοποίηση των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης ή των ΕΣΠΑ έχει
καταφέρει μόνο περιορισμένη πρόοδο ως προς τη σύγκλιση με την ΕΕ. Η μείωση των συνολικών
κεφαλαίων για τη Συνοχή (-7%), αν και προς το παρόν δεν αντικατοπτρίζεται σε μείωση για την Ελλάδα,
σηματοδοτεί μια ενδεχόμενη αλλαγή κατεύθυνσης, η οποία πρέπει να αντικρουστεί. Αντίθετα,
ζητούμενο είναι ο σχεδιασμός τους με τρόπο που να αντανακλά ανάγκες και να αντιμετωπίζει
προκλήσεις. Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, αν και συγκριτικά περιορισμένος (περίπου 1% του
ευρωπαϊκού ΑΕΠ), δεν παύει να αποτελεί σημαντικό πυλώνα της αναδιανεμητικής και αναπτυξιακής
πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Γιατί έχει σημασία;


Ο προϋπολογισμός είναι μεν σχετικά μικρός (μόλις 1% του συνολικού ευρωπαϊκού ΑΕΠ), αλλά
λειτουργεί κυρίως ως μέσο προώθησης επενδύσεων, περιφερειακής ανάπτυξης, βιομηχανικής
έρευνας και στήριξης μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων.



Γιατί θα περιλαμβάνει και πακέτο μέτρων που θα εξυπηρετεί τη χρηματοδότηση έργων που
συνεισφέρουν στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Ευρώπης.

Γιατί μας αφορά;


Παρόλο που η Ελλάδα συμμετέχει στην ενιαία αγορά, εδώ και σχεδόν μια 10ετία οι επιχειρήσεις
της έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση με ιδιαίτερα δυσμενείς όρους, την ώρα που οι άλλες
επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην ενιαία αγορά έχουν πρόσβαση με ιστορικά ευνοϊκούς
όρους.



Το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 πρέπει να σχεδιαστεί προκειμένου να συνεισφέρει αποτελεσματικά στη
σύγκλιση των ελληνικών επιχειρήσεων (και ειδικά των ΜμΕ) με τις επιδόσεις στην ΕΕ. Αν και
έχει αποτελέσει σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο, δεν έχει καταφέρει τα αναμενόμενα
αποτελέσματα. Οι λόγοι βρίσκονται στον σχεδιασμό της διάθεσης κονδυλίων, όπου επικρατεί
το κριτήριο των δαπανών αντί για τη μετρήσιμη βελτίωση επιχειρηματικών χαρακτηριστικών
(πχ. μερίδια αγοράς, νέα προϊόντα / υπηρεσίες, τεχνολογικός μετασχηματισμός, κλπ.) ή την
επενδυτική απόδοση (πχ. δείκτης ROI, EBITDA, κλπ.).



Αν και η πρόταση της Επιτροπής για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027,
εμπεριέχει μια αύξηση 8% για την Ελλάδα (σύνολο €19,24δισ.) είναι κρίσιμη η διαφύλαξή της
κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που θα ξεκινήσουν μετά τις εκλογές.



Κάθε νέο πακέτο μέτρων θα επηρεάσει τις ευκαιρίες χρηματοδότησης άρα και τη σκοπιμότητα
των επενδύσεων που προγραμματίζονται στην Ελλάδα, καθώς και την ανταγωνιστικότητα των
επιχειρήσεων, κλπ. Για την Ελλάδα, όπου η δυσκολία πρόσβασης του ιδιωτικού τομέα στη
χρηματοδότηση αποτελεί καίρια πρόκληση, αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο.
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Γιατί θα επηρεάσει τη δυνατότητα δράσης και αντίδρασης της ΕΕ στον παγκόσμιο ανταγωνισμό.



Γιατί η δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης κρίσιμων πολιτικών για την ταχύτερη ανάπτυξη
οικονομικών δραστηριοτήτων με ανταγωνιστικότητα (πχ. βιομηχανία, ενεργειακά δίκτυα,
μεταφορικές υποδομές, κλπ.) πρέπει να στηρίζει αλλά και να διασφαλίζει.



Γιατί συμβάλει στον εκσυγχρονισμό των κανόνων αξιοποίησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων, με
έμφαση στις επιδόσεις και τα αποτελέσματα.



Γιατί χρειάζεται διαρκής αποτίμηση του Πολυετούς Προγράμματος σε όρους
ανταγωνιστικότητας και αποτελεσμάτων ως προς την κοινωνική συνοχή και την άρση
περιφερειακών ανισοτήτων.



Γιατί η συζήτηση θα αφορά και την ανάπτυξη νέων πηγών εσόδων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού
προϋπολογισμού και νέων τρόπων διάθεσης των κονδυλίων.



Γιατί διερευνώνται νέες και καινοτόμες προσεγγίσεις για την κινητοποίηση και μόχλευση
ιδιωτικών επενδύσεων.



Γιατί θα δημιουργηθούν πρόσθετα κριτήρια για πρόσβαση των επιχειρήσεων (ιδίως των
μικρομεσαίων) σε φθηνή χρηματοδότηση σχετιζόμενη με περιβαλλοντικούς στόχους, με
κριτήριο το εάν οι εν λόγω επιχειρήσεις θεωρούνται περιβαλλοντικά «βιώσιμες» ή όχι.

Τι μπορούμε να διεκδικήσουμε;


Το ΕΚ μπορεί να αποτελέσει πυρήνα εξέτασης δυναμικών αλλαγών στους κανόνες των
κονδυλίων των Διαρθρωτικών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, κλπ.) με τρόπο που να αντανακλώνται οι
συνέπειες της κρίσης στο παραγωγικό δυναμικό.



Διευκόλυνση εκείνων των περιφερειών της Ελλάδας που σήμερα αντιμετωπίζουν σοβαρούς
περιορισμούς χρηματοδότησης που τις αποτρέπουν από το να αφήσουν πίσω τους την κρίση. Οι
δείκτες βάσει των οποίων καθορίζονται τα επιτρεπόμενα ποσοστά ενίσχυσης αντανακλούν το
μέσο εισόδημα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η μεγάλη
πτώση αυτού λόγω της κρίσης.



Διαμόρφωση όρων και συνθηκών στήριξης για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις και περιοχές
που συγκέντρωναν βιομηχανικά οικοσυστήματα και έχουν πληγεί από την κρίση. Η ενίσχυσή
τους μπορεί να συμβάλει στην αναστροφή της αποβιομηχάνισης και στην αύξηση της
συνεισφοράς της μεταποίησης στο 12% του ΑΕΠ.



Ως προς τη βιωσιμότητα, πρέπει να διασφαλιστεί πως οι όροι και τα κριτήρια σχετικά με τη
«περιβαλλοντική βιωσιμότητα» των επιχειρήσεων θα ανταποκρίνονται στην ελληνική
πραγματικότητα και δεν θα αποκλείουν τις ελληνικές επιχειρήσεις.



Προσοχή ώστε οι ελληνικές επιχειρήσεις, με τους ιδιαίτερα δυσμενείς όρους πρόσβασης σε
χρηματοδότηση και τους αποδυναμωμένους από την κρίση ισολογισμούς, να μην αποκλειστούν
από προγράμματα χρηματοδότησης που μπορούν να διεκδικήσουν οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές
επιχειρήσεις.

Σχετικές Επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου


Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης (REGI)

Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής


Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής
Πολιτικής (DG REGIO)
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής, και κάθε εθνικής, οικονομίας χρειάζεται δημόσιες και ιδιωτικές
επενδύσεις. Η ενίσχυση των επενδυτικών προγραμμάτων κυρίως ως προς τη στόχευση και τη
μόχλευση είναι σημαντική προτεραιότητα.
Οι επιχειρήσεις, και ιδιαίτερα οι μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, εξαρτώνται ακόμα σε μεγάλο βαθμό
από τον τραπεζικό δανεισμό. Όμως, σε χώρες όπως η Ελλάδα αυτός είναι δυσεύρετος και υψηλού
κόστους, ενώ αλλού αποτελεί τροχοπέδη για την επιχειρηματικότητα ρίσκου. Η ανάπτυξη ευρείας
γκάμας χρηματοδοτικών εργαλείων μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο
στήριξης των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων.
Γιατί έχει σημασία;


Γιατί όσο βελτιώνεται ο συντονισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι
η αντιμετώπιση κρίσεων, ο περιορισμός παράπλευρων συνεπειών και στη συνέχεια, η ανάκαμψη
και η ανάπτυξη.



Από τη στιγμή που οι επενδύσεις στην Ευρώπη εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις τράπεζες,
εάν οι όροι χρηματοδότησης διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των χωρών της ΕΕ, τότε
υπολειτουργεί ο ανταγωνισμός και η Ενιαία Αγορά.



Για την αντιμετώπιση των δομικών αδυναμιών του κοινού νομίσματος και τη σύνδεση μεταξύ
της εύρυθμης λειτουργίας των τραπεζών των κρατών-μελών και του εθνικού χρέους των
κρατών.



Σήμερα στην Ευρώπη, είναι σε εξέλιξη η δημιουργία πλαισίου που θα αντιμετωπίζει καλύτερα
τις δημοσιονομικές και νομισματικές προκλήσεις.



Γιατί η συζήτηση για εμβάθυνση της ΟΝΕ θα αποκτά όλο και περισσότερη σημασία, καθώς
πλησιάζουμε το 2025, έτος κατά το οποίο θα κατατεθεί η πρόταση για τα επόμενα βήματα.



Το επόμενο Ευρωκοινοβούλιο θα παίξει σημαντικό ρόλο από τη στιγμή που συγκρούονται δύο
βασικές κατευθύνσεις: η προτεραιότητα στον καταμερισμό κινδύνου και η προτεραιότητα στη
μείωση κινδύνου, γεγονός που αποδείχθηκε κρίσιμο στα χρόνια της Ελληνικής κρίσης. Ο
σχεδιασμός που υλοποιείται θα καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο ο σχεδιασμός για την Ευρώπη
του αύριο θα ενσωματώσει τα διδάγματα της κρίσης.

Γιατί μας αφορά;


Γιατί κρίνεται η δυνατότητα μείωσης των οικονομικών αποκλίσεων μεταξύ των κρατών-μελών,
η παροχή κινήτρων για μείωση και καταμερισμό του κινδύνου, η ενίσχυση της διαφάνειας στη
διαδικασία διακυβέρνησης και η διασφάλιση της δημοκρατικής λογοδοσίας.



Ώστε να δημιουργηθεί κοινό καθεστώς προστασίας των επενδυτών και να θεσπιστεί υπόδειγμα
για να γνωστοποιούνται βασικές πτυχές τόσο των έργων που αναζητούν επενδύσεις όσο και
των χρηματοπιστωτικών προϊόντων προς πώληση.
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Για την εφαρμογή των ενιαίων κανόνων εποπτείας των συστημικών τραπεζών μέσω της
δημιουργίας του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας και την εξασφάλιση, από τον Ενιαίο Μηχανισμό
Εξυγίανσης (ΕΜΕ), της εύτακτης εξυγίανσης των προβληματικών τραπεζών, με το ελάχιστο
δυνατό κόστος για τους φορολογουμένους και την πραγματική οικονομία.



Γιατί το σχέδιο της ΕΕ για την Ένωση Αγορών Κεφαλαίων αποτελεί μία εμβληματική
πρωτοβουλία που έχει ως στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε μη
τραπεζική χρηματοδότηση σε διασυνοριακή βάση. Αγγίζει ζητήματα, όπως το προ-πτωχευτικό
και πτωχευτικό δίκαιο και πλαίσιο, στα οποία η Ελλάδα έχει ιδιαίτερη ανάγκη να συγκλίνει με
τις βέλτιστες πρακτικές.



Η Τραπεζική Ένωση περιλαμβάνει, σαν τρίτο πυλώνα, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης
Καταθέσεων (ΕΣΕΚ). Στόχος του ΕΣΕΚ είναι να δημιουργήσει ένα ισχυρότερο και πιο
ομοιόμορφο βαθμό ασφαλιστικής κάλυψης στη ζώνη του ευρώ, μειώνοντας την ευπάθεια των
εθνικών ΣΕΚ σε τοπικές διαταραχές.



Η αύξηση της εμπιστοσύνης των καταθετών προς το τραπεζικό σύστημα είναι προϋπόθεση
επιβίωσης των τραπεζών.

Τι μπορούμε να διεκδικήσουμε;


Ισορροπημένες προσεγγίσεις στα ζητήματα αντιμετώπισης και διαχείρισης κινδύνων από
πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να μην πολλαπλασιάζονται αναίτια οι αβεβαιότητες και οι
συνέπειες αυτής για τον ιδιωτικό τομέα κρατών-μελών.



Ουσιαστική πρόοδο προς Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων.



Υλοποίηση σημαντικών συστατικών στοιχείων της Ένωσης κεφαλαιαγορών, όπως για το
πτωχευτικό δίκαιο, που να δίνουν λύσεις στα σημαντικά προβλήματα που σήμερα
αντιμετωπίζει η Ελλάδα.



Διεύρυνση της μη τραπεζικής χρηματοδότησης σε διασυνοριακή βάση, καθώς στην Ελλάδα το
τραπεζικό σύστημα παραμένει ιδιαίτερα επιβαρυμένο από μη εξυπηρετούμενα δάνεια και η
πρόσβαση στην χρηματοδότηση παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη.



Στοχευμένη ανάπτυξη της πληθοχρηματοδότησης (crowdfunding) ως εναλλακτική στον
τραπεζικό δανεισμό, ιδιαίτερα για τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις. Σήμερα, οι σχετικές
πλατφόρμες συχνά δυσκολεύονται να παράσχουν τις υπηρεσίες τους σε άλλες χώρες της ΕΕ ή
ακόμα και στην έδρα τους.



Διασφάλιση της προόδου στο θέμα της αμοιβαιοποίησης των τραπεζικών χρεών, με δεδομένο
ότι οι τράπεζες των χωρών του νότου είχαν μεγάλη έκθεση σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Σχετικές Επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου


Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών
Υποθέσεων (ECON)

Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής


Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και
Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (DG ECFIN)



Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και
Ένωσης Κεφαλαιαγορών (DG FISMA)
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ – ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Η αγορά εργασίας στην Ευρώπη αντιμετωπίζει ακόμα προβλήματα κυρίως ως προς την ανεργία των
νέων και τη μακροχρόνια ανεργία. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα δοθεί μεγάλη έμφαση σε πολιτικές
ενσωμάτωσης στην αγορά εργασίας και σε πρωτοβουλίες για την κάλυψη του χάσματος δεξιοτήτων,
που είναι και γενεακό, αλλά όχι μόνο. Για τις επιχειρήσεις, η πρόσβαση σε ανθρώπινο δυναμικό
υψηλών δεξιοτήτων είναι ζήτημα επιβίωσης. Οι περισσότερες επιχειρήσεις, όλων των μεγεθών,
χρειάζονται ολοένα και υψηλότερες δεξιότητες, με συνδυασμό, γενικών, τεχνικών και οριζόντιων
δεξιοτήτων. Είναι καίριας σημασίας η ενίσχυση των συνδέσεων με την αγορά εργασίας για τον
σχεδιασμό και την εκπόνηση προγραμμάτων κατάρτισης και μαθητείας σε συνδυασμό με ενίσχυση της
εκπαίδευσης στους κλάδους STEM. Ο ρόλος της ΕΕ σε αυτή την κατεύθυνση είναι σημαντικός και
μπορεί να ενισχυθεί με νέους μηχανισμούς παρακολούθησης, ενημέρωσης και ανταλλαγής καλών
πρακτικών, αλλά και με ενίσχυση των συστημάτων “on-the-job training”, ψηφιακών δεξιοτήτων κ.ο.κ. με
απώτερο στόχο τη βελτίωση της απασχολησιμότητας. Είναι σημαντικό να σχεδιαστεί σωστά η
αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων της Νέας Προγραμματικής Περιόδου και το ΕΚΤ+8 για την
υποστήριξη της κινητικότητας, των ευκαιριών απασχόλησης, της κοινωνικής συνοχής και της
ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη.
Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Κοινωνικών Δικαιωμάτων, που αποτέλεσε αναπόσπαστο μέρος της
Συνθήκης το 1997, ορίζει τα δικαιώματα όλων των εργαζομένων στην ΕΕ: ελεύθερη κυκλοφορία,
δίκαιη αμοιβή, βελτίωση των συνθηκών εργασίας, κοινωνική προστασία, δικαίωμα του
συνεταιρίζεσθαι και της υπογραφής συλλογικών συμβάσεων, δικαίωμα στην επαγγελματική κατάρτιση,
ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών, ενημέρωση των εργαζομένων, διαβούλευση και συμμετοχή,
προστασία της υγείας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας, προστασία των παιδιών, των ηλικιωμένων
και των αναπήρων.
Γιατί έχει σημασία;

8



Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει βασικές προδιαγραφές, προσανατολίζει πολιτικές, αφιερώνει
πόρους για αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων (που δεν αφορούν μόνο μια χώρα).



Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι ένα από τα καλύτερα μέρη στον κόσμο για να ζήσει κανείς,
να εργαστεί και να κάνει επιχειρήσεις αλλά μόνο εφόσον συνεχίσει να εξελίσσεται.



Γιατί απαιτείται η υιοθέτηση ενεργητικών πολιτικών για την απασχόληση, την κατάρτιση, τη
μαθητεία κλπ., προκειμένου να είναι σε θέση να προετοιμάσει το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο
δυναμικό της.



Γιατί το χάσμα δεξιοτήτων απειλεί επιχειρήσεις και εργαζόμενους.

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)625154
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Γιατί μας αφορά;


Για την προώθηση αποτελεσματικών αναπτυξιακών πολιτικών και ένα κανονιστικό ευρωπαϊκό
πλαίσιο που επιτρέπει στις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους να αξιοποιούν τις ευκαιρίες
της ενιαίας αγοράς.



Γιατί απαιτείται προσαρμογή στις νέες προκλήσεις της ευελιξίας με τρόπο που να προστατεύει
και να απελευθερώνει δημιουργικές δυνάμεις.



Γιατί στο ΕΚ κρίνεται η εξέλιξη του κανονιστικού πλαισίου και η υιοθέτηση πολιτικών, όπως:
για τις νέες δεξιότητες και τις επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο, τον ψηφιακό
μετασχηματισμό και τις επιπτώσεις στην αγορά εργασίας από την 4η βιομηχανική επανάσταση,
τις προοπτικές για τη νεολαία μας, την ευελιξία στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, τη μεταφορά
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, αποτρέποντας την υιοθέτηση άκαμπτων κανόνων
προστατευτισμού.

Τι μπορούμε να διεκδικήσουμε;


Να συνδιαμορφώσουμε και να συμμετάσχουμε στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο της
Ένωσης για να συνεχίζει να αποφέρει απτά οφέλη στους πολίτες, τους εργαζόμενους και τις
επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη.



Να συμβάλουμε ώστε να έχουμε δυναμικές αγορές εργασίας και σύγχρονη εκπαίδευση και
κοινωνικά συστήματα που υποστηρίζουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ενδυνάμωση
των πολιτών, ιδίως της νεολαίας.

Σχετικές Επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου


Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών
Υποθέσεων (EMPL)

Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής


Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών
Υποθέσεων και Ένταξης (DG EMPL)
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ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
Η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή και η αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει είναι σημαντική
προτεραιότητα. Η προώθηση πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να υποστηριχθεί από
προσεγγίσεις για την ενσωμάτωσή τους στις παραγωγικές διαδικασίες. Καίριο ζητούμενο είναι ο
συνδυασμός τεχνογνωσίας περί ψηφιακού μετασχηματισμού με ρυθμιστικές συνθήκες και τις
απαραίτητες επενδύσεις.
Η δημιουργία μιας συνδεδεμένης ψηφιακής αγοράς ήταν κεντρική προτεραιότητα της Επιτροπής
Γιουνκέρ και θα δημιουργήσει αναπτυξιακή προοπτική της τάξης των €415 δισ. Η Ευρώπη αντιλήφθηκε
πως η ανταγωνιστικότητα δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους και
των επιχειρήσεων.
Μέσα από συνέργειες, δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις και ανταλλαγή καλών πρακτικών, μπορεί να
ολοκληρωθεί η Ψηφιακή Στρατηγική. Βασίζεται σε τρεις πυλώνες: καλύτερη πρόσβαση σε ψηφιακά
αγαθά και υπηρεσίες, βελτιωμένο επιχειρηματικό περιβάλλον για ψηφιακά δίκτυα και τη
μεγιστοποίηση του αναπτυξιακού δυναμικού της ψηφιακής οικονομίας. Παράλληλα, δημιουργείται
σταδιακά ένας ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος ηλεκτρονικού εμπορίου.
Πολλά εμπόδια, όμως, παραμένουν κυρίως ως προς τις online υπηρεσίες και συναλλαγές, τις
ηλεκτρονικές πληρωμές, το ΦΠΑ, την προστασία δεδομένων, αλλά και γεωγραφικών περιορισμών. Και
αυτά, ενώ μια αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου κατά 15% στο λιανικό εμπόριο και άρση των
εμποδίων θα συμβάλει πάνω από €200δισ. στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ (η ανάπτυξη του cloud computing
μπορεί να αποφέρει επιπλέον €50δισ.).
Γιατί έχει σημασία;


Επειδή η ψηφιοποίηση είναι απαραίτητη για την ανταγωνιστικότητα και χρειάζεται η
διαμόρφωση πλαισίου για τη διάδοση των τεχνολογιών και δίκαιους κανόνες για πρόσβαση
στην πληροφορία (data).



Για να συμμετέχουμε στη συνδιαμόρφωση της ευρωπαϊκής ολιστικής προσέγγισης.



Οι ψηφιακές τεχνολογίες συμβάλουν στην αντιμετώπιση καίριων προκλήσεων. Ενισχύουν την
επιχειρηματική απόδοση, μετασχηματίζουν ολόκληρους παραγωγικούς τομείς και δημιουργούν
επιχειρηματικές ευκαιρίες. Η ενιαία ψηφιακή αγορά θα αποτελέσει ένα σημαντικό πυλώνα της
ευρωπαϊκής πολιτικής στο μέλλον.



Η ψηφιακή οικονομία έχει αναγνωριστεί από τους ηγέτες της ΕΕ ως κρίσιμης σημασίας για τη
μελλοντική ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.



Η Ευρώπη πρέπει να διασφαλίσει πως το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο επιτρέπει τη
δραστηριοποίηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων, ουδέτερης τεχνολογίας και χωρίς
αντιφατικές αποφάσεις και έλλειψη συντονισμού με τους υπόλοιπους τομείς πολιτικής.
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Γιατί μας αφορά;


Για την πρωτοπορία της Ευρώπης στον ψηφιακό κόσμο και τη δυνατότητα διασφάλισης
φιλικών προς την καινοτομία, και future-proof νομοθεσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παράλληλα
με φιλική προς τους χρήστες ψηφιακή Διοίκηση.



Για τη δυνατότητα δημιουργίας ευκαιριών και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας μέσα από το
νομοθετικό και ρυθμιστικό έργο. Απαιτείται ο σχεδιασμός «έξυπνων πολιτικών», πλήρης
αξιολόγηση του υφιστάμενου πλαισίου, διασφάλιση του δίκαιου ανταγωνισμού και συνεργασία
βιομηχανίας, κυβερνήσεων και κοινωνίας πολιτών για αποτελεσματική αντιμετώπιση των
ταχέων αλλαγών σε πλαίσια και αγορές.



Για συνεργασίες για τη σύνδεση της βιομηχανικής στρατηγικής με νέες ψηφιακές προκλήσεις
(blockchain, κυβερνο-ασφάλεια, τεχνητή νοημοσύνη, supercomputing, υποδομές, data flows,
μικροηλεκτρονική, κλπ).



Για έμφαση στην προσέγγιση digital-by-default από το Δημόσιο.



Για διασφάλιση της δυνατότητας πολιτών και επιχειρήσεων να πετύχουν στο ψηφιακό
περιβάλλον με έμφαση σε επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης
(από το Δημοτικό σχολείο με STEM κλπ μέχρι το upskilling & re-skilling).



Για βελτίωση της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης στις ψηφιακές τεχνολογίες με αύξηση της
κυβερνο-ασφάλειας, τεχνική βοήθεια προς ΜμΕ και παραδοσιακούς κλάδους, θέσπιση κανόνων
ευθύνης (liability rules) για αυτόνομες τεχνολογίες και για προγράμματα κυβερνο-ασφάλειας,
πχ. σε περίπτωση κυβερνο-επίθεσης. Παράλληλα, η αντιμετώπιση της «ψηφιακής κατασκοπίας»
είναι επείγουσα ανάγκη, ενώ και η πιστοποίηση των υποδομών 5G, θα συμβάλει σε αυτή την
κατεύθυνση.



Για στήριξη της βιομηχανίας με αυξημένες επενδύσεις για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία με
παράλληλη ενίσχυση των ΣΔΙΤ για καινοτομία. Βελτίωση των δυνατοτήτων εφαρμοσμένης
έρευνας και των Πόλων Ψηφιακής Καινοτομίας.



Για πρόσβαση σε ευκαιρίες και μείωση του ψηφιακού χάσματος. Η συνδεσιμότητα τελευταίας
τεχνολογίας αφορά όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Συντονισμένο πρόγραμμα υπερταχέων δικτύων μέσα από επενδυτικές συμφωνίες.



Γιατί η αξία των βιομηχανικών δεδομένων θα αποτελέσει νέο παραγωγικό παράγοντα και
χρειάζεται διασφάλιση της δίκαιης πρόσβασης, εντός όμως των υφιστάμενων πλαισίων
ιδιωτικότητας στη βάση του «όσο πιο ανοιχτό γίνεται – όσο κλειστό χρειάζεται».



Για ηγεσία της Ευρώπης στη διαμόρφωση παγκόσμιων κανόνων που θα επιτρέψουν τον δίκαιο
ανταγωνισμό. Ο ψηφιακός προστατευτισμός αυξάνεται με αποτέλεσμα την ανάγκη συνεργασιών
για ρυθμιστικά θέματα για μείωση των ψηφιακών εμποδίων.



Για αποτίμηση των κανόνων ανταγωνισμού για την ψηφιακή εποχή στις συμφωνίες ελεύθερου
εμπορίου της ΕΕ με τρίτες χώρες



Για πρόσθετους κανόνες για την «οικονομία της πλατφόρμας», πχ. συστάσεις σε ευρωπαϊκό
επίπεδο.
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Γιατί η βελτίωση της Ελλάδας σε όλους τους ψηφιακούς δείκτες αποτελεί αναπτυξιακή και
κοινωνική προϋπόθεση.

Τι μπορούμε να διεκδικήσουμε;


Κοινούς ευρωπαϊκούς στόχους με έμφαση και στη στήριξη των χωρών που είναι ακόμα πίσω.



Στήριξη για ανάπτυξη υποδομών.



Προγράμματα διασύνδεσης επιχειρήσεων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επενδυτικών φορέων
για την 4η βιομηχανική επανάσταση.

Σχετικές Επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής



Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
(ITRE)



Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας,
Επιχειρηματικότητας και ΜμΕ (DG GROW)



Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας
των Καταναλωτών (IMCO)



Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιών, Δικτύων,
Περιεχομένου και Τεχνολογίας (DG CONNECT)
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Η φορολογία παραμένει εθνικής αρμοδιότητας ζήτημα, αλλά χρειάζονται κοινές δράσεις και κοινές
πηγές πόρων. Αν και το ΕΚ έχει συμβουλευτικό ρόλο, είναι κρίσιμη η διασφάλιση της
ανταγωνιστικότητας, αλλά με τρόπο που να μην αποτελεί αναπτυξιακή τροχοπέδη για τα μικρότερα
κράτη-μέλη. Για τα κράτη-μέλη, η διαμόρφωση των συντελεστών θα παραμείνει μια παράμετρος για τη
διαμόρφωση της εθνικής πρότασης σε πολίτες, εργαζόμενους και επενδυτές. Όμως, οι εξελίξεις που
δρομολογούνται σε σημαντικές διαστάσεις του φορολογικού πλαισίου προσφέρουν μια μοναδική
ευκαιρία εκλογίκευσης πολλών αρνητικών σημείων σε εθνικά φορολογικά συστήματα, την οποία η
χώρα μας πρέπει να αξιοποιήσει.
Γιατί έχει σημασία;


Σημαντικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά φορολογικές οδηγίες (CCTB, Digital Tax, Definite VAT) θα
επηρεάσουν και την ελληνική πραγματικότητα.



Έχει ξεκινήσει η συζήτηση σχετικά με τη μεταρρύθμιση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων
στον τομέα της φορολογικής πολιτικής της ΕΕ, όπου σήμερα απαιτείται ομοφωνία. Στόχος
είναι οι ταχύτερες, αποτελεσματικότερες και πιο δημοκρατικές συμβιβαστικές αποφάσεις επί
φορολογικών θεμάτων.



Δίνεται η δυνατότητα στα κράτη-μέλη μέχρι το 2022 να συνεχίσουν για άλλα τρία χρόνια, την
καταπολέμηση της απάτης στο ΦΠΑ μέσω της «αντεστραμμένης χρέωσης» (όπου ο αγοραστής
υποχρεούται να αποδώσει το φόρο).

Γιατί μας αφορά;


Γιατί τα ζητήματα φορολογίας αφορούν τις επιχειρήσεις με δραστηριότητα σε πολλές χώρες
της Ένωσης.



Γιατί τα ζητήματα που αφορούν στον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης και ακόμα και
θέματα που σχετίζονται με το πλαίσιο και την υλοποίηση των φορολογικών ελέγχων,
αποτελούν μείζονα ζητήματα για ελληνικές επιχειρήσεις.



Γιατί αν και δεν έχουν προταθεί αλλαγές στις αρμοδιότητες της ΕΕ στη φορολογία, στόχος
είναι να δοθεί στα κράτη-μέλη η δυνατότητα αποτελεσματικότερης άσκησης της κυριαρχίας
τους για κοινές προκλήσεις.



Γιατί παραμένουν σημαντικά προβλήματα στο ελληνικό φορολογικό πλαίσιο (πχ. για τις
διεθνείς επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα), που ορισμένα εκ των οποίων αγγίζονται
από τις υπό επεξεργασία Οδηγίες. Μάλιστα σε ορισμένα θέματα, όπως η περίοδος
συμψηφισμού ζημιών με μελλοντικά κέρδη, η Επιτροπή έχει προτείνει θέσεις (απεριόριστη
περίοδος), με τις οποίες διαφωνεί το Κοινοβούλιο, αλλά που είναι σημαντικές για τις
ελληνικές επιχειρήσεις καθώς το εθνικό πλαίσιο τις καθιστά λιγότερο ανταγωνιστικές σε
σύγκριση με τις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις των περισσότερων άλλων κρατών-μελών.
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Γιατί η εναρμόνιση θέλει προσοχή καθώς διαφορετικές χώρες αντιμετωπίζουν διαφορετικές
προκλήσεις.

Τι μπορούμε να διεκδικήσουμε;


Στήριξη για τα σημεία των Οδηγιών αυτών που εξυπηρετούν τις ελληνικές επιχειρήσεις και
ειδικά στα σημεία στα οποία υφιστάμενες προτάσεις θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα
ειδικά των παραγωγικών ελληνικών επιχειρήσεων.



Στήριξη για την προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων.

Σχετικές Επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου


Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών
Υποθέσεων (ECON)

Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής


Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής
Ένωσης (DG TAXUD)
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ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Γιατί έχει σημασία;
Οι πόλεις σήμερα αναπτύσσονται και αλλάζουν με ταχείς ρυθμούς. Η αναβάθμιση του αστικού
περιβάλλοντος, η ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας των πόλεων, η κατασκευή σύγχρονων αστικών
δικτύων και υποδομών, η υποστήριξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με εξαγωγικό
προσανατολισμό και ανταγωνιστικότητα, είναι ορισμένες από τις κρίσιμες παραμέτρους που θα
κρίνουν τον μελλοντικό ανταγωνισμό των ευρωπαϊκών πόλεων και μεταξύ άλλων την προσέλκυση
επενδύσεων.
Γιατί μας αφορά;


Για το μέλλον των ευρωπαϊκών πόλεων και περιφερειών μέσα από σύγχρονες επενδύσεις στον
τομέα των αστικών μεταφορών (πχ. υλοποίηση των σχεδίων για τη βιώσιμη αστική
κινητικότητα, πράσινες μεταφορές, ηλεκτροκίνηση)



Γιατί διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και της
διατήρησης/επέκτασης των υφιστάμενων.



Για την ολοκλήρωση/συντήρηση των υποδομών των πόλεων (ενεργειακών, μεταφορικών,
κοινής ωφέλειας, κ.ο.κ).



Για την αντιμετώπιση της πολυεπίπεδης κρίσης των μητροπολιτικών περιοχών της χώρας



Για λήψη μέτρων αναπτυξιακού χαρακτήρα που δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθούν λόγω των
μειωμένων δημοσίων δαπανών.



Για την ενδυνάμωση του κατασκευαστικού τομέα της χώρας (αναπλάσεις πόλεων, δημιουργία
νέων αστικών υποδομών, αναβάθμιση υφιστάμενων δικτύων).



Για την ανάπτυξη προγραμμάτων περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης για την αντιμετώπιση
του κενού χρηματοδότησης στη διενέργεια επενδύσεων στο αστικό περιβάλλον με ενδυνάμωση
του πλαισίου συνεργασίας μεταξύ του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα.



Για την προαγωγή της αστικής διπλωματίας για τη διεκδίκηση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στο
πλαίσιο αστικών υποδομών και σύγχρονου μητροπολιτικού περιβάλλοντος.



Για την άρση διασυνοριακών εμποδίων και στήριξη διαπεριφερειακών έργων καινοτόμων
επενδύσεων.



Γιατί παραμένει έντονη η αναπτυξιακή ανισορροπία μεταξύ των περιφερειών.



Γιατί πρέπει να αντιμετωπιστεί η υστέρηση στη διαθεσιμότητα και αξιοποίηση γεωχωρικών
δεδομένων.
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Τι μπορούμε να διεκδικήσουμε;


Βελτίωση των επενδύσεων που πραγματοποιούνται στις πόλεις / βελτίωση της διαχείρισης ή
και διεκδίκηση περισσότερων ευρωπαϊκών κονδυλίων για τις παρεμβάσεις στο αστικό
περιβάλλον, για την ενίσχυση του κατασκευαστικού τομέα.



Διεθνής συνεργασία με χώρες εκτός ΕΕ για αναζήτηση επενδύσεων και νέων συνεργασιών.



Νέας μορφής εμπορευματικά κέντρα και καινοτόμες παραγωγικές δραστηριότητες.



Ενδυνάμωση διασυνοριακής εδαφικής συνεργασίας, για την ενίσχυση των επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων.



Καλύτερη συνεργασία με τις επιχειρήσεις για την υλοποίηση των ολοκληρωμένων χωρικών
παρεμβάσεων (ΟΧΕ) που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

Σχετικές Επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου


Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης (REGI)



Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού (TRAN)

Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
●

Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής
Πολιτικής (DG REGIO)

●

Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών
(DG MOVE)

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2019: Για μια ισχυρή Ελλάδα σε μια Ευρώπη με ευκαιρίες για όλους

39

ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών
Ξενοφώντος 5, 10557 Αθήνα
T: +30 211 5006 000
F: +30 210 3222 929
E: info@sev.org.gr

SEV Hellenic Federation of Enterprises
168, Avenue de Cortenbergh, B-1000 Bruxelles
T: +32 (0) 2 662 26 85
M: +32 (0) 496497322
E: kdiamantouros@sev.org.gr

www.sev.org.gr

Έκδοση ΣΕΒ, Μάιος 2019
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