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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

4.10.2016  B8-1051/2016 }  

 B8-1052/2016 }  

 B8-1055/2016 }  

 B8-1056/2016 }  

 B8-1058/2016 } RC1/Τροπ. 26 

Τροπολογία  26 

Maria Arena, Edouard Martin, Kathleen Van Brempt, Maria João Rodrigues 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Yannick Jadot, Karima Delli, Ernest Maragall, Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Η ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης  

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5α. ζητεί, η εν λόγω βιομηχανική πολιτική 

της ΕΕ να βασίζεται σε σαφείς στόχους 

και δείκτες –συμπεριλαμβανομένων της 

φιλόδοξης ενεργειακής απόδοσης, των 

πόρων και των κλιματικών στόχων– και 

σε μια προσέγγιση που θα εστιάζει στον 

κύκλο ζωής και την κυκλική οικονομία· 

τονίζει ότι θα πρέπει να περιλαμβάνει 

έναν έξυπνο συνδυασμό μέτρων 

προσφοράς και ζήτησης, με στόχο την 

επανεγκατάσταση της οικονομίας στην 

ΕΕ, ώστε να γίνει πιο ανθεκτική και 

λιγότερο εξαρτημένη από τους πόρους· 

επισημαίνει ότι οι επενδύσεις θα πρέπει 

να κατευθύνουν τους πόρους στη 

δημιουργικότητα, τις δεξιότητες, την 

καινοτομία, τις βιώσιμες τεχνολογίες και 

να προωθούν τον εκσυγχρονισμό της 

βιομηχανικής βάσης της Ευρώπης μέσω 

μιας πολιτικής που να λαμβάνει υπόψη 

την αλυσίδα αξίας και να 

συμπεριλαμβάνει τις βασικές βιομηχανίες 

και τους περιφερειακούς και τοπικούς 

φορείς· πιστεύει ότι μια τέτοια 

προσέγγιση μπορεί να αποφέρει οφέλη 
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από απόψεως κόστους για την ευρωπαϊκή 

βιομηχανία και την ευρωπαϊκή οικονομία 

στο σύνολό της· 

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. 27 

Τροπολογία  27 

Maria Arena, Edouard Martin, Kathleen Van Brempt, Maria João Rodrigues 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Yannick Jadot, Karima Delli, Ernest Maragall, Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Η ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης  

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5β. πιστεύει ότι οι αλλαγές στα εθνικά και 

διεθνή χρηματοπιστωτικά και 

δημοσιονομικά συστήματα, όπου 

συμπεριλαμβάνονται, για παράδειγμα, η 

μετατόπιση των φορολογικών πολιτικών 

από την εργασία στους πόρους, η 

εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους, η 

αποεπένδυση από τα ορυκτά καύσιμα, ή η 

κατάλληλη τιμολόγηση του άνθρακα, 

είναι απαραίτητα για τη δημιουργία του 

οικονομικού πλαισίου εντός του οποίου 

θα μπορέσουν να προωθηθούν ιδιωτικές 

και δημόσιες επενδύσεις και θα μπορέσει 

να αποδώσει καρπούς μια βιώσιμη 

βιομηχανική πολιτική· 

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. 28 

Τροπολογία  28 

Maria Arena, Edouard Martin, Kathleen Van Brempt, Maria João Rodrigues 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Yannick Jadot, Karima Delli, Ernest Maragall, Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Η ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης  

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 γ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5γ. πιστεύει ότι η νομοθεσία αποτελεί 

οδηγό για την καινοτομία και ότι ο 

καθορισμός υψηλών (περιβαλλοντικών) 

προτύπων στην ΕΕ τονώνει τις αναγκαίες 

ιδιωτικές επενδύσεις Ε&A που 

επιτρέπουν στις ευρωπαϊκές εταιρείες να 

παραγάγουν προϊόντα και υπηρεσίες 

ποιότητας στην αγορά της ΕΕ, καθώς και 

να ανταγωνιστούν στις διεθνείς αγορές· 

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. 29 

Τροπολογία  29 

Maria Arena, Edouard Martin, Kathleen Van Brempt, Maria João Rodrigues 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Yannick Jadot, Karima Delli, Ernest Maragall, Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Η ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης  

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 δ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5δ. επισημαίνει ότι οι επί σειρά πολλών 

ετών παρεμβάσεις για τη στήριξη των 

τραπεζών και των αγορών περιουσιακών 

στοιχείων στην ΕΕ δεν κατάφεραν να 

αυξήσουν την απασχόληση και να 

βελτιώσουν τις οικονομικές προοπτικές· 

πιστεύει ότι η δημόσια παρέμβαση θα 

πρέπει να μετατοπιστεί από την 

υπέρμετρη τόνωση της πλευράς της 

προσφοράς σε συντονισμένες πολιτικές 

που αποσκοπούν στην τόνωση της 

ζήτησης, μεταξύ άλλων μέσω 

δημοσιονομικών μέτρων, και με τη 

διασφάλιση της αύξησης των μισθών· 

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. 30 

Τροπολογία  30 

Maria Arena, Edouard Martin, Kathleen Van Brempt, Maria João Rodrigues 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Yannick Jadot, Karima Delli, Ernest Maragall, Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Η ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης  

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 ε (μετά την υποενότητα «Εμπορική πολιτική – καίριο στοιχείο για ίσους 

όρους ανταγωνισμού») (νέο) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5ε. τονίζει ότι, ενώ σε διάφορους τομείς 

της οικονομίας η ΕΕ είναι σε μεγάλο 

βαθμό ανοικτή σε ανταγωνιστές από 

τρίτες χώρες, οι τρίτες χώρες έχουν 

θεσπίσει πολλά εμπόδια που εισάγουν 

διακρίσεις σε βάρος των ευρωπαϊκών 

εταιρειών· τονίζει ότι οι ανταγωνιστές 

από τρίτες χώρες, και ιδίως από την 

Κίνα, επεκτείνονται γρήγορα και 

επιθετικά στην Ευρώπη και σε άλλες 

περιοχές του κόσμου, συχνά με ισχυρή 

πολιτική και οικονομική στήριξη από τη 

χώρα προέλευσής τους· τονίζει ότι οι 

πρακτικές αυτές μπορεί να συνιστούν 

αθέμιτο ανταγωνισμό και απειλούν τις 

θέσεις εργασίας στην Ευρώπη· 

υπογραμμίζει ότι η Κίνα δεν πληροί τα 

πέντε κριτήρια που θέτει η ΕΕ για τον 

ορισμό του καθεστώτος οικονομίας της 

αγοράς· 

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. 31 

Τροπολογία  31 

Maria Arena, Edouard Martin, Kathleen Van Brempt, Maria João Rodrigues 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Yannick Jadot, Karima Delli, Ernest Maragall, Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Η ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης  

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 

μηχανισμούς προσαρμογής στα σύνορα 

προκειμένου να εξασφαλιστούν ίσοι όροι 

ανταγωνισμού κατά τη χάραξη πολιτικών 

για την επίτευξη του στόχου της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ο οποίος 

συνίσταται στο να καταστεί η Ευρώπη η 

πιο ανταγωνιστική περιφέρεια στον 

κόσμο· 

8. τονίζει την ανάγκη να αποφευχθεί μια 

κατάσταση όπου η εμπορική πολιτική της 

ΕΕ θα προωθεί αντι-ανταγωνιστικές 

πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων του 

περιβαλλοντικού ντάμπινγκ, ιδίως του 

ντάμπινγκ των φθηνών προϊόντων 

χαμηλής ποιότητας που θέτουν σε 

κίνδυνο τα ευρωπαϊκά πρότυπα και 

επηρεάζουν τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες 

που έχουν την έδρα τους στην ΕΕ· καλεί 

την Επιτροπή να εξετάσει μηχανισμούς 

προσαρμογής στα σύνορα προκειμένου να 

εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού 

κατά τη χάραξη πολιτικών για την επίτευξη 

του στόχου της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020» και ως μέσο για την αποφυγή του 

περιβαλλοντικού ντάμπινγκ, της 

εκμετάλλευσης των εργαζομένων και του 

αθέμιτου ανταγωνισμού·  

Or. en 



 

AM\1106122EL.doc PE589.640v01-00 } 

 PE589.641v01-00 } 

 PE589.644v01-00 } 

 PE589.645v01-00 } 

 PE589.647v01-00 } RC1 

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

 

4.10.2016  B8-1051/2016 }  

 B8-1052/2016 }  

 B8-1055/2016 }  

 B8-1056/2016 }  

 B8-1058/2016 } RC1/Τροπ. 32 

Τροπολογία  32 

Maria Arena, Edouard Martin, Kathleen Van Brempt, Maria João Rodrigues 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Yannick Jadot, Karima Delli, Ernest Maragall, Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

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 

εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι 

εταιρείες θα αναλαμβάνουν πλήρως την 

περιβαλλοντική ευθύνη, θα τηρούν την 

περιβαλλοντική νομοθεσία και θα 

εφαρμόζουν υψηλά περιβαλλοντικά 

πρότυπα· ζητεί να αναλαμβάνουν οι 

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· 

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. 33 

Τροπολογία  33 

Maria Arena, Edouard Martin, Maria João Rodrigues, Kathleen Van Brempt 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Karima Delli, Yannick Jadot, Ernest Maragall, Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Η ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης  

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 25α. υπενθυμίζει το αίτημά του προς την 

Επιτροπή σχετικά με την υποβολή, το 

συντομότερο δυνατόν και κατόπιν 

διαβούλευσης με τους κοινωνικούς 

εταίρους, πρότασης νομικής πράξης 

σχετικά με την ενημέρωση και τη 

διαβούλευση με τους εργαζομένους, την 

πρόβλεψη και τη διαχείριση της 

αναδιάρθρωσης, σύμφωνα με τις 

λεπτομερείς συστάσεις που 

περιλαμβάνονται στο ψήφισμα του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης 

Ιανουαρίου 2013 σχετικά με την 

ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους 

εργαζομένους, την πρόβλεψη και τη 

διαχείριση των αναδιαρθρώσεων· 

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. 34 

Τροπολογία  34 

Maria Arena, Edouard Martin, Maria João Rodrigues, Kathleen Van Brempt 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Karima Delli, Yannick Jadot, Ernest Maragall, Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Η ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης  

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 25β. πιστεύει ότι οι εταιρείες που 

επιθυμούν να εκμεταλλευτούν τις 

ευκαιρίες που προσφέρει το ευρωπαϊκό 

εταιρικό δίκαιο πρέπει ταυτόχρονα να 

ασπάζονται τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες· 

καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να 

υποβάλει πρόταση οδηγίας για την 

καθιέρωση ενός νέου και ολοκληρωμένου 

πλαισίου συμμετοχής των εργαζομένων 

στις ευρωπαϊκές εταιρικές μορφές, που 

θα ορίζει υψηλά πρότυπα ενημέρωσης, 

συμμετοχής και διαβούλευσης και θα 

θεσπίζει φιλόδοξα ελάχιστα πρότυπα για 

την εκπροσώπηση των εργαζομένων στα 

εποπτικά ή τα διοικητικά όργανα· 

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. 35 

Τροπολογία  35 

Maria Arena, Edouard Martin, Maria João Rodrigues, Kathleen Van Brempt 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Karima Delli, Yannick Jadot, Ernest Maragall, Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Η ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης  

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 31 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 31α. εκφράζει την αποδοκιμασία του για 

το γεγονός ότι η σταδιακή 

χρηματιστικοποίηση της πραγματικής 

οικονομίας διέπεται από μια εταιρική 

νοοτροπία επικεντρωμένη σε 

βραχυπρόθεσμες οικονομικές προοπτικές 

–δηλαδή τη δημιουργία κερδών για τους 

μετόχους– και όχι στη διατήρηση ενός 

καινοτόμου βιομηχανικού εργαλείου που 

μπορεί να προσφέρει βιώσιμες και 

ποιοτικές θέσεις εργασίας και 

μακροπρόθεσμα οφέλη για την κοινωνία· 

εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το 

γεγονός ότι αυτή η προσέγγιση έχει 

οδηγήσει σε απώλεια πολλών θέσεων 

εργασίας στον μεταποιητικό τομέα· καλεί 

την Επιτροπή να προβεί σε διαβουλεύσεις 

με τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά με 

τη δυνατότητα για αναθεώρηση της 

ισχύουσας νομοθεσίας για τις ομαδικές 

απολύσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις 

πτυχές που συνδέονται με τις υποθέσεις 

Caterpillar και Alstom, ιδίως όσον αφορά 

τη συμμετοχή στη διαδικασία όλων των 
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εργαζομένων και των υπεργολάβων, και 

τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων για 

την αποτροπή παράνομων ομαδικών 

απολύσεων που δεν βασίζονται σε 

πραγματικούς οικονομικούς λόγους, 

συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 

επιβολής κυρώσεων, για παράδειγμα με 

την αναστολή της πρόσβασης στην 

ενωσιακή χρηματοδότηση 

προγραμμάτων και την απαίτηση για 

επιστροφή των κρατικών ενισχύσεων που 

χορηγήθηκαν· 

Or. en 
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Τροπολογία  36 

Maria Arena, Edouard Martin, Maria João Rodrigues, Kathleen Van Brempt 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Karima Delli, Yannick Jadot, Ernest Maragall, Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Η ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης  

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 32 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 32α. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 

πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας για 

τα ευρωπαϊκά συμβούλια εργαζομένων, 

με την οποία να καθιερώνεται η 

δυνατότητα αναστολής των σχεδίων 

αναδιάρθρωσης και του κλεισίματος 

μονάδων παραγωγής μέχρι να 

ολοκληρωθεί η απαιτούμενη διαδικασία 

διαβούλευσης που ορίζεται στη 

νομοθεσία της Ένωσης, έτσι ώστε να 

έχουν οι εργαζόμενοι τη θεμιτή 

δυνατότητα να επηρεάσουν τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων της επιχείρησης· 

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. 37 

Τροπολογία  37 

Maria Arena, Edouard Martin, Maria João Rodrigues, Kathleen Van Brempt 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Karima Delli, Yannick Jadot, Ernest Maragall, Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Η ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης  

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 32 β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 32β. τονίζει ότι η ποιότητα των 

εργασιακών σχέσεων μέσα σε μια 

εταιρεία αποτελεί βασική πτυχή της 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ), 

συμπεριλαμβανομένης της εξεύρεσης 

τρόπων συνεργασίας μεταξύ των 

κοινωνικών εταίρων, ιδίως όσον αφορά 

τη βελτίωση του κοινωνικού διαλόγου, 

την πρόβλεψη και διαχείριση των 

αλλαγών και της αναδιάρθρωσης, το 

δικαίωμα των εργαζόμενων να 

συγκροτούν και να προσχωρούν σε 

συνδικαλιστικές οργανώσεις, να 

διαπραγματεύονται και να απεργούν, και 

την προώθηση της συμμετοχής των 

εργαζομένων· καλεί την Επιτροπή να 

υποβάλει πρόταση για την εναρμόνιση 

των απαιτήσεων της εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης, η οποία, αφενός, θα 

περιλαμβάνει ένα δεσμευτικό πλαίσιο για 

την υποβολή εκθέσεων σχετικά με 

ζητήματα κοινωνικής και 

περιβαλλοντικής προστασίας και για την 

ανάληψη ευθύνης από τις εταιρείες και τα 
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διευθυντικά στελέχη τους για τις 

συνέπειες καταχρηστικών συμπεριφορών 

ή παραβάσεων, και, αφετέρου, θα 

καθορίζει ένα πλαίσιο για τις ευρωπαϊκές 

συμφωνίες που αφορούν την εταιρική 

κοινωνική ευθύνη· 

Or. en 
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Τροπολογία  38 

Maria Arena, Edouard Martin, Maria João Rodrigues, Kathleen Van Brempt 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Karima Delli, Yannick Jadot, Ernest Maragall, Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Η ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης  

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 34 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 34α. επισημαίνει ότι σε περιπτώσεις 

αναδιάρθρωσης οι νεότεροι και οι 

μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενοι 

συνήθως βρίσκονται στο στόχαστρο για 

απόλυση λόγω πλεονασμού περισσότερο 

από ό,τι οι άλλες ηλικιακές ομάδες· 

τονίζει ότι σε περίπτωση απολύσεων 

λόγω πλεονασμού οι εργοδότες πρέπει να 

τηρούν τη νομοθεσία κατά των 

διακρίσεων, ιδίως όσον αφορά τις 

διακρίσεις λόγω ηλικίας· 

Or. en 

 

 


