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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. υπενθυμίζει ότι η στήριξη της 

οικονομικής ανάκαμψης, της βιώσιμης 

ανάπτυξης και της ισχυρότερης συνοχής 

αποτελεί κυρίαρχο στόχο και ότι η ΕΤΕπ 

θα πρέπει να προβλέπει καλύτερα τις 

διαρθρωτικές προκλήσεις, ιδίως 

προκλήσεις που συνδέονται με την 

επανεκβιομηχάνιση της Ευρώπης και την 

ψηφιακή και βασιζόμενη στη γνώση 

οικονομία, προκειμένου να δημιουργηθούν 

νέες οικονομικές ευκαιρίες, καινοτομία και 

να προωθηθεί η ανάπτυξη μιας κυκλικής 

οικονομίας και η καλύτερη χρήση 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σύμφωνα 

με τους στόχους των πολιτικών για το 

περιβάλλον, το κλίμα και την ενέργεια· 

τονίζει ότι η διαδικασία 

επανεκβιομηχάνισης πρέπει να υλοποιηθεί 

λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 

δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας, 

αφενός, και τις διαφορετικές καταστάσεις 

που χαρακτηρίζουν την ευρωπαϊκή 

οικονομία, αφετέρου, πάντοτε όμως 

συνεκτιμώντας δεόντως τον σεβασμό για 

το περιβάλλον και την υγεία των 

εργαζομένων και των πολιτών· 

7. υπενθυμίζει ότι η στήριξη της 

οικονομικής ανάκαμψης, της βιώσιμης 

ανάπτυξης (με την έμφαση στο 

«βιώσιμη») και της ισχυρότερης συνοχής 

αποτελεί κυρίαρχο στόχο και ότι η ΕΤΕπ 

θα πρέπει να προβλέπει καλύτερα τις 

διαρθρωτικές προκλήσεις, ιδίως 

προκλήσεις που συνδέονται με την 

επανεκβιομηχάνιση της Ευρώπης και την 

ψηφιακή και βασιζόμενη στη γνώση 

οικονομία, προκειμένου να δημιουργηθούν 

νέες οικονομικές ευκαιρίες, καινοτομία και 

να προωθηθεί η ανάπτυξη μιας κυκλικής 

οικονομίας και η καλύτερη χρήση 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σύμφωνα 

με τους στόχους των πολιτικών για το 

περιβάλλον, το κλίμα και την ενέργεια· 

τονίζει ότι η διαδικασία 

επανεκβιομηχάνισης πρέπει να υλοποιηθεί 

λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 

δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας, 

αφενός, και τις διαφορετικές καταστάσεις 

που χαρακτηρίζουν την ευρωπαϊκή 

οικονομία, αφετέρου, πάντοτε όμως 

συνεκτιμώντας δεόντως τον σεβασμό για 

το περιβάλλον και την υγεία των 

εργαζομένων και των πολιτών· 

Or. en 
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