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 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης: πριν από την ομιλία της κ. Ursula von der 

Leyen ως Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 15 Σεπτεμβρίου: οι 

Πρόεδροι των Ευρωεπιμελητηρίων – Christoph Leitl – και του ΚΕΒΕ 

Χριστόδουλος E. Αγκαστινιώτης, παραθέτουν την επιχειρηματική διάσταση 

Η επιχειρηματική κοινότητα πιστεύει ακράδαντα ότι η Ευρώπη πρέπει να στραφεί προς το 

μέλλον, παρόλο που εξακολουθεί να διαχειρίζεται τον αντίκτυπο των τελευταίων 18 μηνών 

λόγω της πανδημίας. Τα Επιμελητήρια υποστηρίζουν την ανανεωμένη δέσμευση της 

Επιτροπής στις πολιτικές προτεραιότητες που ορίστηκαν πριν από την πανδημία για τη 

νομοθετική περίοδο 2019-2024. Οι προτεραιότητες αυτές πρέπει να επιδιωχθούν 

αποφασιστικά, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις επιπτώσεις της βαθιάς οικονομικής κρίσης 

και την ανάγκη αναζωογόνησης της ευρωπαϊκής οικονομίας.  

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΕ αξίζουν αναγνώριση για τον τρόπο με τον οποίο 

ανταποκρίθηκαν στην οικονομική και υγειονομική κρίση και για τον τρόπο με τον οποίο 

άκουσαν τις εκκλήσεις των Επιμελητηρίων για τον χειρισμό συγκεκριμένων ζητημάτων που 

αντιμετωπίζουν τα εκατομμύρια των εταιρειών-μελών μας. Οι αποτελεσματικές πολιτικές θα 

είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την επιδίωξη άλλων σημαντικών προτεραιοτήτων και για 

την ταχεία αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Προσβλέπουμε ότι η Πρόεδρος von 

der Leyen θα θέσει τη σωστή διάσταση στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης.  

Η ενιαία αγορά πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο του προγράμματος πολιτικής της ΕΕ. Τα 

προσωρινά μέτρα για την ανάσχεση της πανδημίας οδήγησαν στην επιστροφή  μακροχρόνια 

ξεχασμένων εμποδίων και υπενθύμισαν έντονα όσα έχουν επιτευχθεί τα τελευταία 30 χρόνια 

ενσωμάτωσης. Ωστόσο, η ενιαία αγορά παραμένει ελλιπής και τα εμπόδια που υπήρχαν 

ακόμη και πριν από την κρίση πρέπει να αντιμετωπιστούν. Τα Επιμελητήρια εξακολουθούν 

να υποστηρίζουν την καλύτερη εφαρμογή και επιβολή των υφιστάμενων κανόνων, ώστε να 

μπορούν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι καταναλωτές να επωφελούνται από το μεγαλύτερο 

εμπορικό μπλοκ στον κόσμο. 

Η πανδημία ανέδειξε την κοινωνική και οικονομική σημασία της ψηφιοποίησης. Οι 

επιχειρήσεις και οι κυβερνήσεις πρέπει να επενδύσουν έξυπνα σε ψηφιακά εργαλεία και 

γνώση. Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην τεχνολογική ανάπτυξη, την έρευνα και την 

καινοτομία. Τίποτα από αυτά δεν θα πραγματοποιηθούν εάν η Ευρώπη δεν ενισχύσει επίσης 

την ικανότητά της για ψηφιακές δεξιότητες. Τα Επιμελητήρια διαδραματίζουν σημαντικό 

ρόλο στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, την επανεκπαίδευση και την αναβάθμιση των 

δεξιοτήτων, εξοπλίζοντας το ευρωπαϊκό εργατικό δυναμικό για την ψηφιακή μετάβαση. Η 

Επιτροπή μπορεί επίσης να διαδραματίσει ισχυρό ρόλο, για παράδειγμα προωθώντας τη 

χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για αποτελεσματικότερη πρόβλεψη των δεξιοτήτων.  
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Κατά τη διάρκεια ενός καλοκαιριού με καύσωνες ρεκόρ, οδυνηρές πυρκαγιές και 

καταστροφικές πλημμύρες, η πραγματικότητα ενός μεταβαλλόμενου κλίματος δεν ήταν ποτέ 

πιο εμφανής. Για την αποτελεσματική επίτευξη των νέων κλιματικών στόχων της ΕΕ για το 

2030, τα Επιμελητήρια υπογραμμίζουν την ανάγκη για ένα ευνοϊκό πλαίσιο που θα παρέχει 

ασφάλεια προγραμματισμού για τις επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα θα εξισορροπούνται 

προσεκτικά οι ρυθμίσεις και τα κίνητρα. Αναγνωρίζουμε επίσης τη σημασία της επίτευξης 

μιας πιο κυκλικής οικονομίας στην οποία τα απόβλητα θα αποτελούν βασικό πόρο. Πρέπει 

να τονωθούν οι δραστηριότητες βιομηχανικής αναγέννησης, ανακύκλωσης και 

ανακατασκευής. Η στρατηγική για τη μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία πρέπει να 

ενθαρρύνει τις επενδύσεις σε μια καθαρότερη οικονομία χωρίς να περιορίζει την πρόσβαση 

των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση ή να επιβάλλει αδικαιολόγητο διοικητικό φόρτο.  

Το σχέδιο ανάκαμψης NextGenerationEU και ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

μπορούν να παράσχουν πολύτιμες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις μας να ενισχύσουν τη 

βιωσιμότητά τους εάν εφαρμοστούν σωστά σε ολόκληρη την οικονομία. Η συμμετοχή των 

βασικών φορέων είναι ουσιαστικής σημασίας για τη μετατροπή αυτών των τεράστιων 

χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ σε στήριξη βιώσιμων έργων στην πραγματική οικονομία. Οι 

δημόσιες αρχές πρέπει να συνεργαστούν με τα Επιμελητήρια για τον σχεδιασμό και την 

εφαρμογή των σχεδίων τους, ώστε να διασφαλιστεί ότι εφαρμόζονται οι αναγκαίες 

μεταρρυθμίσεις και ότι τα εκατομμύρια των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) μας θα 

επωφεληθούν άμεσα από τα διαθέσιμα κονδύλια. 

Οι ΜμΕ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της οικονομίας της Ευρώπης και είναι ουσιαστικής 

σημασίας για την ανάκαμψη. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να έχουν επίγνωση του 

γεγονότος αυτού. Οι ΜμΕ θα πρέπει να θεωρούνται συστηματικά από τους νομοθέτες ως 

μέρος της λύσης, διαφορετικά η λύση θα είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Αυτό ισχύει για τη 

φιλόδοξη νέα βιομηχανική στρατηγική της Επιτροπής για την προώθηση της διττής πράσινης 

και ψηφιακής μετάβασης της Ευρώπης· Οι ΜμΕ πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο του 

βιομηχανικού μετασχηματισμού, αντικατοπτρίζοντας τη σημαντική συμβολή τους στην 

καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα.  

Τέλος, η ΕΕ δεν μπορεί να παραμελήσει τη θέση της στον κόσμο. Η πανδημία μπορεί να μας 

ώθησε να εστιάσουμε σε θέματα που βρίσκονται πιο κοντά στην πατρίδα μας, αλλά η 

Ευρώπη είναι ουσιαστικά μια εξωστρεφής ήπειρος. Πρέπει να παραμείνουμε ανοιχτοί και 

συνειδητοποιημένοι για τον ηγετικό μας ρόλο στο ελεύθερο, δίκαιο και χωρίς αποκλεισμούς 

διεθνές εμπόριο. Ας αξιοποιήσουμε το εκτεταμένο εμπορικό δίκτυο της ΕΕ για να 

προωθήσουμε ένα θετικό παγκόσμιο πλαίσιο, το οποίο θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να 

αποκτήσουν ανθεκτικότητα, να διαφοροποιήσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού και να 

δημιουργήσουν διεθνείς ευκαιρίες. Δεδομένου ότι το 85 % της μελλοντικής οικονομικής 

ανάπτυξης προβλέπεται να προέρχεται από χώρες εκτός της ΕΕ, μια φιλόδοξη και δυναμική 

εμπορική ατζέντα είναι ζωτικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα και την ευημερία της 
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Ευρώπης. Τα Επιμελητήρια είναι έτοιμα να συνεισφέρουν μέσω της απαράμιλλης 

εμπειρογνωμοσύνης τους και του παγκόσμιου οικονομικού τους δικτύου.  

Η ετήσια ομιλία της Προέδρου της Επιτροπής για την κατάσταση της Ένωσης αποτελεί το 

επίκεντρο του χρονοδιαγράμματος πολιτικής της ΕΕ. Είναι επίσης μια σημαντική ημερομηνία 

για το ευρωπαϊκό δίκτυο Επιμελητηρίων, που αντικατοπτρίζει την προσήλωση μας σε μια 

δυναμική, ολοκληρωμένη και παγκοσμίως ανταγωνιστική Ευρώπη. Προσβλέπουμε στην 

Πρόεδρο von der Leyen να στείλει στις 15 Σεπτεμβρίου ένα θετικό, ρεαλιστικό και δυνατό 

μήνυμα προς τα εκατομμύρια των επιχειρήσεων σε ολόκληρη την ήπειρο που συμμερίζονται 

αυτή την πεποίθηση και που είναι έτοιμες να συμβάλουν στην οικονομική ανάκαμψη της 

Ευρώπης!  

 

Christoph Leitl, Πρόεδρος των Ευρωεπιμελητηρίων, της Ένωσης Ευρωπαϊκών 

Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων  

Χριστόδουλος Ε. Αγκαστινιώτης, Πρόεδρος του Κυπριακού Εμπορικού και 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

 

 

10/09/2021 

mailto:chamber@ccci.org.cy
http://www.ccci.org.cy/

