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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

4.10.2016  B8-1051/2016 }  

 B8-1052/2016 }  

 B8-1055/2016 }  

 B8-1056/2016 }  

 B8-1058/2016 } RC1/Τροπ. 2 

Τροπολογία  2 

David Borrelli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Η ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/75/ΕΕ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, 

περί βιομηχανικών εκπομπών 

(ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της 

ρύπανσης), και ιδίως το άρθρο 8, 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

4.10.2016  B8-1051/2016 }  

 B8-1052/2016 }  

 B8-1055/2016 }  

 B8-1056/2016 }  

 B8-1058/2016 } RC1/Τροπ. 3 

Τροπολογία  3 

David Borrelli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Η ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 2 β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/35/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, 

σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη 

όσον αφορά την πρόληψη και την 

αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας, 

και ιδίως τα άρθρα 1, 5, 6 και 8, 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

4.10.2016  B8-1051/2016 }  

 B8-1052/2016 }  

 B8-1055/2016 }  

 B8-1056/2016 }  

 B8-1058/2016 } RC1/Τροπ. 4 

Τροπολογία  4 

David Borrelli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Η ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 2 γ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη την οδηγία 89/656/ΕΟΚ 

του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 

1989, σχετικά με τις ελάχιστες 

προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για 

τη χρήση από τους εργαζόμενους 

εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά 

την εργασία, 

Or. en 
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4.10.2016  B8-1051/2016 }  

 B8-1052/2016 }  

 B8-1055/2016 }  

 B8-1056/2016 }  

 B8-1058/2016 } RC1/Τροπ. 5 

Τροπολογία  5 

David Borrelli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Η ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΗ α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΙΗ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πιο 

προηγμένο και βιώσιμο τμήμα του 

χαλυβουργικού τομέα, το οποίο παράγει 

τεχνολογικά προϊόντα υψηλής αξίας, 

σέβεται την υγεία των εργαζομένων και 

των γύρω πληθυσμών, και τηρεί αυστηρά 

περιβαλλοντικά πρότυπα, διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο για την ευρωπαϊκή 

βιομηχανική στρατηγική· 

Or. en 
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4.10.2016  B8-1051/2016 }  

 B8-1052/2016 }  

 B8-1055/2016 }  

 B8-1056/2016 }  

 B8-1058/2016 } RC1/Τροπ. 6 

Τροπολογία  6 

David Borrelli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Η ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΗ β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΙΗ β. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί 

τομείς της ευρωπαϊκής βιομηχανίας 

βρίσκονται αντιμέτωποι με μια κρίση 

επενδύσεων που θέτει σε κίνδυνο το 

μέλλον τους, ενώ ταυτόχρονα τα βιώσιμα 

υλικά χάλυβα που προέρχονται από 

διαδικασίες παραγωγής οι οποίες τηρούν 

αυστηρά περιβαλλοντικά και υγειονομικά 

πρότυπα, αναμένεται να διαδραματίσουν 

σημαντικό ρόλο ως βασικά υλικά στην 

παροχή εξίσου βιώσιμων βιομηχανικών 

λύσεων για την αστικοποίηση και την 

κινητικότητα, μεταξύ άλλων 

στρατηγικών προτεραιοτήτων· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

4.10.2016  B8-1051/2016 }  

 B8-1052/2016 }  

 B8-1055/2016 }  

 B8-1056/2016 }  

 B8-1058/2016 } RC1/Τροπ. 7 

Τροπολογία  7 

David Borrelli, Laura Agea, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Η ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6α. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη 

την ανάγκη να θεσπιστεί ευρωπαϊκό 

καθεστώς ελάχιστου εισοδήματος, 

προκειμένου να αντιμετωπιστεί η 

κοινωνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης 

που έχει προκληθεί από την 

παγκοσμιοποίηση, τις μετεγκαταστάσεις 

και την αποβιομηχάνιση· 

Or. en 
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4.10.2016  B8-1051/2016 }  

 B8-1052/2016 }  

 B8-1055/2016 }  

 B8-1056/2016 }  

 B8-1058/2016 } RC1/Τροπ. 8 

Τροπολογία  8 

David Borrelli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Η ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. ζητεί από την Επιτροπή, σε συντονισμό 

με τα κράτη μέλη, να μελετήσει τρόπους 

με τους οποίους θα μπορούσε να καταστεί 

δυνατή η οικονομική αναδιάταξη και, στο 

πλαίσιο αυτό, να καλέσει τις εταιρείες να 

απορρυπάνουν τις εγκαταστάσεις που 

έχουν κλείσει, εντός ευλόγου χρονικού 

διαστήματος, και να βρουν τρόπους για να 

διευκολύνουν την αξιοποίησή τους από τις 

τοπικές αρχές· 

20. ζητεί από την Επιτροπή, σε συντονισμό 

με τα κράτη μέλη, να μελετήσει τρόπους 

με τους οποίους θα μπορούσε να καταστεί 

δυνατή η οικονομική αναδιάταξη και, στο 

πλαίσιο αυτό, να καλέσει τις εταιρείες να 

απορρυπάνουν τις εγκαταστάσεις που 

έχουν κλείσει, εντός ευλόγου χρονικού 

διαστήματος, και να βρουν τρόπους για να 

διευκολύνουν την αξιοποίησή τους από τις 

τοπικές αρχές· ζητεί από την Επιτροπή να 

αναπτύξει ένα αποτελεσματικότερο 

εργαλείο το οποίο να επιτρέπει το 

κλείσιμο των βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων που συνιστούν σοβαρό 

κίνδυνο για την δημόσια υγεία, και να 

προωθήσει, στις πληγείσες περιοχές, 

βιομηχανικά σχέδια  που αποσκοπούν 

στην ανάπλαση και αποκατάσταση των 

χώρων  που έχουν ρυπανθεί· 

Or. en 
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4.10.2016  B8-1051/2016 }  

 B8-1052/2016 }  

 B8-1055/2016 }  

 B8-1056/2016 }  

 B8-1058/2016 } RC1/Τροπ. 9 

Τροπολογία  9 

David Borrelli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Η ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. ζητεί από όλες τις αρμόδιες αρχές να 

εξασφαλίσουν ότι όλες οι εμπλεκόμενες 

πλευρές τηρούν στο ακέραιο τις εθνικές 

και ευρωπαϊκές ρυθμίσεις σχετικά με την 

πληροφόρηση και την διαβούλευση των 

εργαζομένων, ιδίως στο πλαίσιο των 

αναδιαρθρώσεων· 

25. ζητεί από όλες τις αρμόδιες αρχές να 

εξασφαλίσουν ότι όλες οι εμπλεκόμενες 

πλευρές τηρούν στο ακέραιο τις εθνικές 

και ευρωπαϊκές ρυθμίσεις σχετικά με την 

πληροφόρηση και την διαβούλευση των 

εργαζομένων, ιδίως στο πλαίσιο των 

αναδιαρθρώσεων, καθώς επίσης να 

εγγυηθούν την προστασία του 

περιβάλλοντος και την ασφάλεια των 

χώρων εργασίας· 

Or. en 

 

 


