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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κατα τη οημερινπ Σύνοδο του Συμβουλίου Υπουργών Βιομηχανίας, 
την Ελλαόα εκπροσώπησαν ο Υπουργός Βιομηχανίας & Εμπορίου, κ. 
Κ. Σημίτης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Βιομηχανίας, κ. X. 
Ροκόφυλλος, και συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα:

1. Το Συμβούλιο ενημερώθηκε απο τους Επιτρόπους κ.κ. Bangeman 
και Van Micrt για τις μέχρι σήμερα εζελίζεις στο σημαντικό 
θέμα της Αναδιάρθρωσης της Κοινοτικής Βιομηχανίας Χάλυβα. 
Συμφώνησε με την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως 
επιμεινει στον αρχικως καθορισθεντα στοχο της επίτευξης 
κλεισιμάτων παραγωγικού δυναμικού υψους 19 εκ. τόννων, 
υπενθυμίζοντας στην μη επιδοτούμενη χαλυβουργική βιομηχανία 
οτι πρέπει να συμβαλει ουσιαστικά προς την κατεύθυνση αυτή. 
Επίσης, οτι τα σ υ νοδευτικά μέτρα πρέπει να συνεχίοουν να 
ισχυουν μέχρι την επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου 
Βιομηχανίας, οπού και θα διεΙ,αχΟεί ολοκληρωμένη συζητηση Υΐσ 
το σύνολο των αναδιαρθρωτικων μέτρων.
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2. Υιοθετήθηκε Ψήφισμα του Συμβουλίου για την ελεύθερη 
ανάπτυξη της δυναμικής και των δυνατοτήτων καινοτομίας των 
μικρομεσαιων επιχειρήσεων σε μια α ν τ α γωνιστική οικονομία, το 
οποίο προωθεί σειρά συντονισμένων όρσσεων που προτεινονται 
στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ολοκληρωμένο 
Πρόγραμμα υπέρ των Μικρομεσαιων Επιχειρήσεων και της 
Βιοτεχνίας. 12ς πρωτεύων στόχος της κοινοτικής πολίτικης 
ορίζεται η βελτίωση του νομοθετικού και διοικητικού 
περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις, η εμβάθυνση και βελτίωση 
της κοινοτικής δραστηριότητας στον τομέα της ενημέρωσης των 
επιχειρήσεων, η προαγωγή της συνεργασίας και της εταιρικής 
σχέσης των μικρομεσαιων επιχειρήσεων και η προώθηση και ο 
συντονισμός των κοινοτικών μέσων.



3. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Βιομηχανίας, κ. X. ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΣ, στην 
παρέμβασή του στο θέμα της βιοτεχνολογίας τόνισε ότι πρέπει 
να αναληΦθούν πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και την 
βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου που καλύπτει τον τομέα 
α υ τ ό ν .
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Οι μεταβολές στην κοινοτική νομοθεσία, στόχο θα πρέπει να 
έχουν την κατάργηση των υπερβολικών ρυθμίσεων που σήμερα 
λειτουργούν σε βάρος της Ευρωπαϊκής, Βιομηχανίας, ιδιαίτερα 
έναντι των ανταγωνιστών της, ΗΠΑ και Ιαπωνίας.Αυτές οι 
μεταβολές θα πρέπει να γίνουν μετά απο προσεκτική μελέτη των 
θεμάτων ασφαλείας για την υγεία του ανθρώπου και του 
περιβάλλοντος.

Είναι ανάγκη, τόνισε, να ενδυναμωθεί ο δημόσιος διάλογος για 
την καλύτερη κατανόηση των θεμάτων βιοτεχνολογίας απο το 
κοινό, να ληΦθούν υπόψη οι ηθικές πτυχές των δραστηριοτήτων 
στον τομέα της Βιοτεχνολογίας και να καλυφθεί το νομοθετικό 
κενό που υπάρχει για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
(διπλώματα ευρεσιτεχνίας, κλπ.).

4. Τα κύρια σημεία της παρέμβασης του Υπουργού, κ. Κ. ΣΗΜΙΤΗ 
κατά την συζήτηση για την ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ με αφορμή την 
Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική της 
βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας στην Ευρωπαϊκή Ενωση, είναι 
τα παρακάτω:

---  Στις προτεραιότητές μας για την προώθηση της βιομηχανικής
ανταγωνιστικότητας στην Ευρωπαϊκή Ενωση, ιδιαίτερη 
βαρύτητα έχει η προώθηση άϋλων παραγόντων, όπως η 
ποιότητα, η επαγγελματική κατάρτιση, η ευρύτερη 
εκπαίδευση, η έρευνα και ανάπτυΕη και η καινοτομία. Οι 
άϋλες όμως επενδύσεις πρέπει να προωθηθούν παράλληλα με 
την ανάπτυΕη των επενδύσεων σε εΕοπλισμό και των υποδομών 
που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία των άϋλων αγαθών.

--- Υπάρχει σύνδεση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής με
την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, η οποία 
θα πρέπει να οδηγήσει σε ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων. 
Χωρίς αυτές και στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης των 
αγορών μπορεί να υπονομευθεί ο βασικός στόχος της 
σύγκλισης των οικονομιών.

--- Η έμφαση στη βιομηχανική πολιτική πρέπει να δοθεί στα
οριζόντια μέτρα. Δεν θα πρέπει όμως να αποκλείονται και 
κάθετες παρεμβάσεις, ' στο βαθμό που συνεισφέρουν στη 
σύγκλιση και την ανταγωνιστικότητα, ιδιαίτερα στην 
περίπτωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
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