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Η Ευρώπη ανέκαθεν αποτελούσε την κοιτίδα της βιομηχανίας. Με την πάροδο του χρόνου,
η βιομηχανία απέδειξε την ικανότητά της να επιφέρει αλλαγές. Τώρα πρέπει να κάνει το ίδιο
καθώς η Ευρώπη ξεκινά τη διττή της μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα και την
ψηφιακή πρωτοπορία σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Με μια νέα βιομηχανική
στρατηγική, η Επιτροπή είναι έτοιμη να κάνει ό,τι χρειάζεται για να διασφαλίσει ότι οι
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα παραμείνουν ικανές για την επίτευξη των φιλοδοξιών τους
και την αντιμετώπιση του αυξανόμενου παγκόσμιου ανταγωνισμού.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
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Η Ευρώπη χρειάζεται η βιομηχανία να γίνει πιο πράσινη, πιο κυκλική και πιο ψηφιακή, παραμένοντας παράλληλα
ανταγωνιστική στην παγκόσμια σκηνή. Αυτοί οι τρεις οδηγοί θα μεταμορφώσουν τη βιομηχανία μας, θα στηρίξουν τις
ΜΜΕ μας και θα διατηρήσουν την Ευρώπη βιώσιμη και ανταγωνιστική.

ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ
Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
είναι η νέα στρατηγική ανάπτυξης της
Ευρώπης.
Στο επίκεντρό της βρίσκεται ο στόχος
να καταστούμε η πρώτη κλιματικά
ουδέτερη ήπειρος στον κόσμο μέχρι
το 2050.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Κατάλληλες συνθήκες απαιτούνται
ώστε οι επιχειρηματίες να μετατρέψουν
τις ιδέες τους σε προϊόντα και υπηρεσίες,
και οι επιχειρήσεις κάθε μεγέθους να
ευδοκιμήσουν και να αναπτυχθούν.
Η ΕΕ πρέπει να μοχλεύσει τον αντίκτυπο,
το μέγεθος και την ολοκλήρωση της
ενιαίας αγοράς της ώστε να κάνει τη
φωνή της να ακουστεί στον κόσμο και να
θέσει παγκόσμια πρότυπα.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ:
Οι ψηφιακές τεχνολογίες αλλάζουν
την όψη της βιομηχανίας και τον τρόπο
με τον οποίο δραστηριοποιούμαστε
επιχειρηματικά.
Επιτρέπουν στους οικονομικούς
παράγοντες να είναι πιο προορατικοί,
να παρέχουν στους εργαζομένους
νέες δεξιότητες και να στηρίζουν την
απαλλαγή της οικονομίας μας από τις
ανθρακούχες εκπομπές.

Επίτευξη βιομηχανικού μετασχηματισμού
Βασικοί παράγοντες για την υλοποίηση του διττού βιομηχανικού μετασχηματισμού της
Ευρώπης είναι οι εξής:

Βαθύτερη και πιο
ψηφιακή ενιαία
αγορά
Επενδύσεις και
χρηματοδότηση για
τη μετάβαση

Διατήρηση
ίσων όρων
ανταγωνισμού σε
παγκόσμιο επίπεδο

Απόκτηση
δεξιοτήτων και
επανειδίκευση

Στήριξη των
βιομηχανιών
στην πορεία προς
την κλιματική
ουδετερότητα
Καλλιέργεια
κλίματος για
βιομηχανική
καινοτομία

Διαμόρφωση
μιας πιο κυκλικής
οικονομίας

Νέο είδος διακυβέρνησης για την επίτευξη της διττής
μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα και την
ψηφιακή πρωτοπορία
Η στρατηγική αυτή θα λειτουργήσει μόνον εάν οι επιχειρήσεις εντός και μεταξύ των βιομηχανικών κλάδων, των
κρατών μελών, των περιφερειών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ ενώσουν τις δυνάμεις τους. Η ευρωπαϊκή
βιομηχανία είναι ποικιλόμορφη, με διαφορετικά μεγέθη, κινδύνους και ανάγκες. Χρειάζεται στοχευμένες λύσεις
και όχι μια ενιαία προσέγγιση για όλες τις περιπτώσεις.

Τα ευρωπαϊκά βιομηχανικά οικοσυστήματα φέρνουν σε επαφή κρίσιμους
παράγοντες: πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα, προμηθευτές, ΜΜΕ και
μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

Μεγάλες εταιρείες

ΜΜΕ

Δημόσιες αρχές

Πάροχοι υπηρεσιών σε
προμηθευτές

Πανεπιστημιακή/
Ερευνητική κοινότητα

Πρωτοβουλίες γνωστές ως βιομηχανικές συμμαχίες έχουν αποφέρει θετικά αποτελέσματα στους τομείς των
μπαταριών, των πλαστικών και της μικροηλεκτρονικής. Ήρθε η ώρα να εφαρμόσουμε αυτή την ιδέα και σε
άλλες βασικές τεχνολογίες και επιχειρηματικούς τομείς.
Με βάση το επιτυχημένο υπόδειγμα των βιομηχανικών συμμαχιών, θα ξεκινήσει μια νέα Ευρωπαϊκή Συμμαχία για
το Καθαρό Υδρογόνο. Θα πρέπει να ακολουθήσουν συμμαχίες, όταν θα είναι έτοιμες, για τις βιομηχανίες χαμηλών
ανθρακούχων εκπομπών, τα βιομηχανικά υπολογιστικά νέφη και πλατφόρμες, καθώς και για τις πρώτες ύλες.

Συμμαχία για το
υδρογόνο

Βιομηχανίες χαμηλών
ανθρακούχων
εκπομπών

Βιομηχανικά υπολογιστικά
νέφη και πλατφόρμες

Πρώτες ύλες
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