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Τροπολογία 1
Phil Bennion

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκτιμά ότι τα κράτη μέλη που 
αντιστάθηκαν πιο αποτελεσματικά στην 
οικονομική κρίση έδωσαν προτεραιότητα 
στον ισχυρό πολιτικό διάλογο και σε 
ορισμένων ειδών επενδύσεις· έχει την 
άποψη ότι οι προτεραιότητες αυτές πρέπει 
να εξεταστούν και να χρησιμεύσουν ως 
στοιχεία προσανατολισμού για την 
επαναβιομηχάνιση της Ευρώπης σε 
στέρεη, ανταγωνιστική, βιώσιμη και 
ποικίλη βάση·

1. εκτιμά ότι τα κράτη μέλη που 
αντιστάθηκαν πιο αποτελεσματικά στην 
οικονομική κρίση έδωσαν προτεραιότητα 
σε ορισμένων ειδών επενδύσεις· έχει την 
άποψη ότι οι προτεραιότητες αυτές πρέπει 
να εξεταστούν και να χρησιμεύσουν ως 
στοιχεία προσανατολισμού για την 
επαναβιομηχάνιση της Ευρώπης σε 
στέρεη, ανταγωνιστική, βιώσιμη και 
ποικίλη βάση·

Or. en

Τροπολογία 2
Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκτιμά ότι τα κράτη μέλη που 
αντιστάθηκαν πιο αποτελεσματικά στην 
οικονομική κρίση έδωσαν προτεραιότητα 
στον ισχυρό πολιτικό διάλογο και σε
ορισμένων ειδών επενδύσεις· έχει την 
άποψη ότι οι προτεραιότητες αυτές πρέπει 
να εξεταστούν και να χρησιμεύσουν ως 
στοιχεία προσανατολισμού για την 
επαναβιομηχάνιση της Ευρώπης σε 
στέρεη, ανταγωνιστική, βιώσιμη και 
ποικίλη βάση·

1. εκτιμά ότι τα κράτη μέλη που 
αντιστάθηκαν πιο αποτελεσματικά στην 
οικονομική κρίση έδωσαν προτεραιότητα 
στον ισχυρό πολιτικό διάλογο και σε 
επενδύσεις του μέλλοντος, για 
παράδειγμα στους τομείς της οικολογικής 
μετάβασης· έχει την άποψη ότι οι 
προτεραιότητες αυτές πρέπει να 
εξεταστούν και να χρησιμεύσουν ως 
στοιχεία προσανατολισμού για την 
επαναβιομηχάνιση της Ευρώπης σε 
στέρεη, ανταγωνιστική, βιώσιμη και 
ποικίλη βάση· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο 
αυτό, τη σημασία της ανάπτυξης της 
κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας 
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(και ιδίως των βιομηχανικών 
συνεταιρισμών της) καθώς και μιας 
κυκλικής οικονομίας ανακύκλωσης και 
μετασχηματισμού, εκτιμά δε ότι προς την 
κατεύθυνση αυτήν είναι απαραίτητος ο 
καθορισμός μετρήσιμων στόχων και 
σαφών προθεσμιών·

Or. fr

Τροπολογία 3
Birgit Sippel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκτιμά ότι τα κράτη μέλη που 
αντιστάθηκαν πιο αποτελεσματικά στην 
οικονομική κρίση έδωσαν προτεραιότητα 
στον ισχυρό πολιτικό διάλογο και σε
ορισμένων ειδών επενδύσεις· έχει την 
άποψη ότι οι προτεραιότητες αυτές πρέπει 
να εξεταστούν και να χρησιμεύσουν ως 
στοιχεία προσανατολισμού για την 
επαναβιομηχάνιση της Ευρώπης σε 
στέρεη, ανταγωνιστική, βιώσιμη και 
ποικίλη βάση·

1. εκτιμά ότι τα κράτη μέλη που 
αντιστάθηκαν πιο αποτελεσματικά στην 
οικονομική κρίση έδωσαν προτεραιότητα 
στον ισχυρό πολιτικό διάλογο και στην 
εσωτερική ευελιξία και την επιμόρφωση 
και όχι στην εξωτερική ευελιξία· έχει την 
άποψη ότι οι προτεραιότητες αυτές πρέπει 
να εξεταστούν και να χρησιμεύσουν ως 
στοιχεία προσανατολισμού για την 
επαναβιομηχάνιση της Ευρώπης σε 
στέρεη, ανταγωνιστική, βιώσιμη και 
ποικίλη βάση·

Or. de

Τροπολογία 4
Frédéric Daerden

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκτιμά ότι τα κράτη μέλη που 
αντιστάθηκαν πιο αποτελεσματικά στην 
οικονομική κρίση έδωσαν προτεραιότητα 
στον ισχυρό πολιτικό διάλογο και σε 

1. εκτιμά ότι τα κράτη μέλη που 
αντιστάθηκαν πιο αποτελεσματικά στην 
οικονομική κρίση έδωσαν προτεραιότητα 
στον ισχυρό πολιτικό διάλογο, σε 
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ορισμένων ειδών επενδύσεις· έχει την 
άποψη ότι οι προτεραιότητες αυτές πρέπει 
να εξεταστούν και να χρησιμεύσουν ως 
στοιχεία προσανατολισμού για την 
επαναβιομηχάνιση της Ευρώπης σε 
στέρεη, ανταγωνιστική, βιώσιμη και 
ποικίλη βάση·

ορισμένων ειδών επενδύσεις καθώς και σε 
μια ενεργή πολιτική για την απασχόληση 
με στόχο τη διατήρηση του μέγιστου 
δυνατού αριθμού θέσεων εργασίας· έχει 
την άποψη ότι οι προτεραιότητες αυτές 
πρέπει να εξεταστούν και να χρησιμεύσουν 
ως στοιχεία προσανατολισμού για την 
επαναβιομηχάνιση της Ευρώπης σε 
στέρεη, ανταγωνιστική, βιώσιμη και 
ποικίλη βάση, ιδίως μέσω του ορισμού 
της δημιουργίας ή της διατήρησης 
θέσεων εργασίας ως προϋπόθεσης για την 
πραγματοποίηση δημόσιων επενδύσεων·

Or. fr

Τροπολογία 5
Emer Costello

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκτιμά ότι τα κράτη μέλη που 
αντιστάθηκαν πιο αποτελεσματικά στην 
οικονομική κρίση έδωσαν προτεραιότητα 
στον ισχυρό πολιτικό διάλογο και σε 
ορισμένων ειδών επενδύσεις· έχει την 
άποψη ότι οι προτεραιότητες αυτές πρέπει 
να εξεταστούν και να χρησιμεύσουν ως 
στοιχεία προσανατολισμού για την 
επαναβιομηχάνιση της Ευρώπης σε 
στέρεη, ανταγωνιστική, βιώσιμη και 
ποικίλη βάση·

1. εκτιμά ότι τα κράτη μέλη που 
αντιστάθηκαν πιο αποτελεσματικά στην 
οικονομική κρίση έδωσαν προτεραιότητα 
στον ισχυρό πολιτικό διάλογο και σε 
ορισμένων ειδών επενδύσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 
επενδύσεων· έχει την άποψη ότι οι 
προτεραιότητες αυτές πρέπει να 
εξεταστούν και να χρησιμεύσουν ως 
στοιχεία προσανατολισμού για την 
επαναβιομηχάνιση της Ευρώπης σε 
στέρεη, ανταγωνιστική, βιώσιμη και 
ποικίλη βάση χωρίς αποκλεισμούς·

Or. en

Τροπολογία 6
Philippe Boulland

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. οι επενδύσεις θα πρέπει να 
διαφοροποιούνται τόσο σε επίπεδο 
έρευνας όσο και σε επίπεδο νέων 
τεχνολογιών, ενώ παράλληλα θα πρέπει 
να αναζωογονήσουμε τη βιομηχανική μας 
κληρονομιά, όπως τη βιομηχανία του 
χάλυβα, την αυτοκινητοβιομηχανία, την 
κλωστοϋφαντουργία και την 
αεροναυτική, ώστε να βελτιώσουμε τα 
μέσα παραγωγής μας με στόχο την 
κατάκτηση νέων αγορών και τη 
διατήρηση της ανταγωνιστικότητας σε 
διεθνές επίπεδο·

Or. fr

Τροπολογία 7
Frédéric Daerden

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπογραμμίζει ότι οι βιομηχανικοί 
τομείς επιτρέπουν την αντιμετώπιση των 
κρίσεων, μεταξύ άλλων μέσω της 
οικονομίας υπηρεσιών που δημιουργούν 
γύρω από την παραγωγή τους·

Or. fr

Τροπολογία 8
Jutta Steinruck

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. επισημαίνει ότι οι προτάσεις της 
Επιτροπής θα πρέπει να συνοδεύονται 
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από συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο 
ύψους 30 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως 
με στόχο την προώθηση της κοινωνικής 
και οικολογικής ανασυγκρότησης και της 
διατήρησης των βιομηχανικών αλυσίδων 
αξίας και των υπηρεσιών τους, 
ενισχύοντας έτσι το μέλλον της 
βιομηχανίας·

Or. en

Τροπολογία 9
Jutta Steinruck

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. επισημαίνει ότι η οικολογική 
ανασυγκρότηση δεν θα πρέπει να 
οδηγήσει σε αποβιομηχάνιση· 
υπογραμμίζει ότι είναι εντούτοις 
αναγκαίο να αναθεωρηθούν και να 
διευκρινισθούν οι ισχύουσες εξαιρέσεις 
για τη βιομηχανία έντασης ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 10
Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. συνιστά να γίνουν επενδύσεις στον 
τομέα του ανθρώπινου δυναμικού με 
προτεραιότητα στην επαγγελματική 
κατάρτιση και την μαθητεία ώστε να 
προληφθεί η ικανοποίηση των αναγκών σε 
ειδικευμένο εργατικό δυναμικό μιας 
βιομηχανίας προσανατολισμένης προς τις 
νέες τεχνολογίες, την πράσινη οικονομία 

2. συνιστά να γίνουν επενδύσεις προς 
όφελος της οικονομίας της γνώσης και 
της οικολογικής μετάβασης με 
προτεραιότητα στη δια βίου
επαγγελματική κατάρτιση και την 
μαθητεία ώστε να προληφθεί η 
ικανοποίηση των αναγκών σε εργατικό 
δυναμικό, ανεξαρτήτως του επιπέδου 
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και τον περιορισμό της κατανάλωσης 
ενέργειας·

εκπαίδευσης, μιας βιομηχανίας 
προσανατολισμένης προς τις νέες 
τεχνολογίες, την πράσινη οικονομία, την 
ενεργειακή λιτότητα και τις χαμηλές 
εκπομπές άνθρακα, μέσω της στήριξης 
των προσπαθειών στον τομέα της 
έρευνας και της ανάπτυξης και της 
αξιοποίησης της καινοτομίας, ιδίως 
στους τομείς της οικολογικής μετάβασης·

Or. fr

Τροπολογία 11
Birgit Sippel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. συνιστά να γίνουν επενδύσεις στον 
τομέα του ανθρώπινου δυναμικού με
προτεραιότητα στην επαγγελματική 
κατάρτιση και την μαθητεία ώστε να 
προληφθεί η ικανοποίηση των αναγκών σε 
ειδικευμένο εργατικό δυναμικό μιας 
βιομηχανίας προσανατολισμένης προς τις 
νέες τεχνολογίες, την πράσινη οικονομία 
και τον περιορισμό της κατανάλωσης 
ενέργειας·

2. συνιστά να γίνουν επενδύσεις στον 
τομέα του ανθρώπινου δυναμικού με 
επίκεντρο την επαγγελματική κατάρτιση,
την μαθητεία και τη διά βίου μάθηση
ώστε να προληφθεί η ικανοποίηση των 
αναγκών σε ειδικευμένο εργατικό 
δυναμικό μιας βιομηχανίας 
προσανατολισμένης προς τις νέες 
τεχνολογίες, την πράσινη οικονομία και 
τον περιορισμό της κατανάλωσης 
ενέργειας· επισημαίνει ότι η δημιουργία 
κοινών δομών για τις ΜΜΕ και τις πολύ 
μικρές επιχειρήσεις μπορεί να βοηθήσει 
στην παροχή επαγγελματικής κατάρτισης 
και επιμόρφωσης και από αυτές·

Or. de

Τροπολογία 12
Frédéric Daerden

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2



AM\943939EL.doc 9/25 PE516.656v01-00

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. συνιστά να γίνουν επενδύσεις στον 
τομέα του ανθρώπινου δυναμικού με 
προτεραιότητα στην επαγγελματική 
κατάρτιση και την μαθητεία ώστε να 
προληφθεί η ικανοποίηση των αναγκών σε 
ειδικευμένο εργατικό δυναμικό μιας 
βιομηχανίας προσανατολισμένης προς τις 
νέες τεχνολογίες, την πράσινη οικονομία 
και τον περιορισμό της κατανάλωσης 
ενέργειας·

2. συνιστά να γίνουν επενδύσεις στον 
τομέα του ανθρώπινου δυναμικού και να 
βελτιωθούν οι συνθήκες εφαρμογής του 
δικαιώματος πρόσβασης στην 
επαγγελματική κατάρτιση και την 
μαθητεία, με την παράλληλη εξασφάλιση 
διασύνδεσης μεταξύ των διαφόρων 
συστημάτων κατάρτισης, ώστε, όχι μόνο
να προληφθεί η ικανοποίηση των αναγκών 
σε ειδικευμένο εργατικό δυναμικό μιας 
βιομηχανίας προσανατολισμένης προς τις 
νέες τεχνολογίες, την πράσινη οικονομία 
και τον περιορισμό της κατανάλωσης 
ενέργειας, αλλά και να ενισχυθεί το 
σύνολο των αλυσίδων παραγωγής, 
συμπεριλαμβανομένων των βασικών 
βιομηχανιών που είναι απαραίτητες για 
την ανάπτυξη των βιομηχανιών υψηλής 
τεχνολογίας·

Or. fr

Τροπολογία 13
Jutta Steinruck

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. συνιστά να γίνουν επενδύσεις στον 
τομέα του ανθρώπινου δυναμικού με
προτεραιότητα στην επαγγελματική 
κατάρτιση και την μαθητεία ώστε να 
προληφθεί η ικανοποίηση των αναγκών σε 
ειδικευμένο εργατικό δυναμικό μιας 
βιομηχανίας προσανατολισμένης προς τις 
νέες τεχνολογίες, την πράσινη οικονομία 
και τον περιορισμό της κατανάλωσης 
ενέργειας·

2. συνιστά να γίνουν επενδύσεις στον 
τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, να 
βελτιωθούν οι συνθήκες για τη διά βίου 
μάθηση, να ορισθεί ατομικό δικαίωμα 
στην επιμόρφωση, να διασφαλισθεί η 
διαπερατότητα του εκπαιδευτικού 
συστήματος και να δοθεί προτεραιότητα 
στην επαγγελματική κατάρτιση και την 
μαθητεία ώστε να προληφθεί η 
ικανοποίηση των αναγκών σε ειδικευμένο 
εργατικό δυναμικό μιας βιομηχανίας 
προσανατολισμένης προς τις νέες 
τεχνολογίες, την πράσινη οικονομία και 
τον περιορισμό της κατανάλωσης 
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ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 14
Emer Costello

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. συνιστά να γίνουν επενδύσεις στον 
τομέα του ανθρώπινου δυναμικού με 
προτεραιότητα στην επαγγελματική 
κατάρτιση και την μαθητεία ώστε να 
προληφθεί η ικανοποίηση των αναγκών σε 
ειδικευμένο εργατικό δυναμικό μιας 
βιομηχανίας προσανατολισμένης προς τις 
νέες τεχνολογίες, την πράσινη οικονομία 
και τον περιορισμό της κατανάλωσης 
ενέργειας·

2. συνιστά να γίνουν επενδύσεις στον 
τομέα του ανθρώπινου δυναμικού με 
προτεραιότητα στην επαγγελματική 
κατάρτιση, την αναβάθμιση των 
δεξιοτήτων και την μαθητεία ώστε να 
προληφθεί η ικανοποίηση των αναγκών σε 
ειδικευμένο εργατικό δυναμικό μιας 
βιομηχανίας προσανατολισμένης προς τις 
νέες τεχνολογίες, την πράσινη οικονομία 
και τον περιορισμό της κατανάλωσης 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 15
Danuta Jazłowiecka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. συνιστά να γίνουν επενδύσεις στον 
τομέα του ανθρώπινου δυναμικού με 
προτεραιότητα στην επαγγελματική 
κατάρτιση και την μαθητεία ώστε να 
προληφθεί η ικανοποίηση των αναγκών σε 
ειδικευμένο εργατικό δυναμικό μιας 
βιομηχανίας προσανατολισμένης προς τις 
νέες τεχνολογίες, την πράσινη οικονομία 
και τον περιορισμό της κατανάλωσης 

2. συνιστά να γίνουν επενδύσεις στον 
τομέα του ανθρώπινου δυναμικού με 
προτεραιότητα στην επαγγελματική 
κατάρτιση και την μαθητεία ώστε να 
προληφθεί η ικανοποίηση των αναγκών σε 
ειδικευμένο εργατικό δυναμικό π.χ. μιας 
βιομηχανίας προσανατολισμένης προς τις 
νέες τεχνολογίες, την πράσινη οικονομία 
και τον περιορισμό της κατανάλωσης 
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ενέργειας· ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 16
Evelyn Regner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. συνιστά να γίνουν επενδύσεις στον 
τομέα του ανθρώπινου δυναμικού με 
προτεραιότητα στην επαγγελματική 
κατάρτιση και την μαθητεία ώστε να 
προληφθεί η ικανοποίηση των αναγκών σε 
ειδικευμένο εργατικό δυναμικό μιας 
βιομηχανίας προσανατολισμένης προς τις 
νέες τεχνολογίες, την πράσινη οικονομία 
και τον περιορισμό της κατανάλωσης 
ενέργειας·

2. συνιστά να γίνουν επενδύσεις στον 
τομέα του ανθρώπινου δυναμικού με 
προτεραιότητα στην επαγγελματική 
κατάρτιση και την μαθητεία ώστε να 
προληφθεί η ικανοποίηση των αναγκών σε 
ειδικευμένο εργατικό δυναμικό μιας 
βιομηχανίας προσανατολισμένης προς τις 
νέες τεχνολογίες, την πράσινη οικονομία 
και τον περιορισμό της κατανάλωσης 
ενέργειας· τονίζει εν προκειμένω τα 
πλεονεκτήματα των διττών 
εκπαιδευτικών συστημάτων και ζητεί την 
ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ 
επιχειρήσεων και πανεπιστημίων, καθώς 
και ανώτερων σχολών·

Or. de

Τροπολογία 17
Frédéric Daerden

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. συνιστά στην Ένωση και στα κράτη 
μέλη να πραγματοποιήσουν εξίσου 
μαζικές επενδύσεις στον τομέα της 
έρευνας και της ανάπτυξης, ιδίως με 
στόχο τη διευκόλυνση της μετάβασης 
προς μια βιομηχανία χαμηλής 
κατανάλωσης ενέργειας που θα είναι 
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συμβατή με τους περιβαλλοντικούς 
στόχους της Ένωσης, οι οποίοι θα πρέπει 
να καθοριστούν έτσι ώστε να συνάδουν 
με τους βιομηχανικούς της στόχους·

Or. fr

Τροπολογία 18
Sari Essayah

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. ζητεί την πρόσληψη επιπλέον 
προσωπικού για τις δραστηριότητες 
έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας και 
την πραγματοποίηση επενδύσεων ώστε 
να εξασφαλιστεί το καλύτερο δυνατό 
επίπεδο όσον αφορά την εκπαίδευση που 
παρέχεται στο προσωπικό και τις 
συνθήκες και τα εργαλεία εργασίας και 
έρευνας·

Or. fi

Τροπολογία 19
Sari Essayah

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. ζητεί την ενθάρρυνση της 
δημιουργίας, στους εργασιακούς χώρους, 
ενός θετικού κλίματος και ενός 
συστήματος αναγνώρισης των αξιών έτσι 
ώστε να συμβάλλουν στην πλήρη 
αξιοποίηση της εμπειρίας και της 
δημιουργικότητας που διαθέτει κάθε 
προσωπικό, με στόχο τον εξορθολογισμό 
των μεθόδων εργασίας και των 
διαδικασιών παραγωγής και την αύξηση 
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της αποτελεσματικότητας των 
εξοπλισμών·

Or. fi

Τροπολογία 20
Birgit Sippel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία του 
τομεακού κοινωνικού διαλόγου για τον 
αναπροσανατολισμό των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών, προωθώντας την ανάπτυξη 
της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων 
και ενός κοινωνικού σήματος επί τη βάσει 
κοινών κριτηρίων, ώστε οι μισθωτούς να 
αισθάνονται ότι τους αφορά το μέλλον της 
επιχείρησης στην οποία απασχολούνται και 
να καθιστά δυνατή την ανάπτυξη της εν 
ασφαλεία ευελιξίας·

3. υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία του 
τομεακού κοινωνικού διαλόγου για τον 
αναπροσανατολισμό των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών, προωθώντας την κοινωνική 
ευθύνη των επιχειρήσεων και στηρίζοντάς 
την μέσω νομοθετικών πρωτοβουλιών, 
ώστε οι μισθωτοί να αισθάνονται ότι τους 
αφορά το μέλλον της επιχείρησης στην 
οποία απασχολούνται και να καθιστά 
δυνατή την ανάπτυξη της εν ασφαλεία 
ευελιξίας·

Or. de

Τροπολογία 21
Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία του 
τομεακού κοινωνικού διαλόγου για τον 
αναπροσανατολισμό των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών, προωθώντας την ανάπτυξη 
της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων 
και ενός κοινωνικού σήματος επί τη βάσει 
κοινών κριτηρίων, ώστε οι μισθωτούς να 
αισθάνονται ότι τους αφορά το μέλλον της 
επιχείρησης στην οποία απασχολούνται και 
να καθιστά δυνατή την ανάπτυξη της εν 

3. υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία του 
τομεακού κοινωνικού διαλόγου για τον 
αναπροσανατολισμό των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών, προωθώντας την ανάπτυξη 
της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων 
και ενός κοινωνικού σήματος επί τη βάσει 
κοινών κριτηρίων, ώστε οι μισθωτοί και οι 
εκπρόσωποί τους να αισθάνονται ότι τους 
αφορά το μέλλον της επιχείρησης στην 
οποία απασχολούνται και να καθιστά 
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ασφαλεία ευελιξίας· δυνατή την ανάπτυξη μιας ισόρροπης εν 
ασφαλεία ευελιξίας που θα ευνοεί τη 
δημιουργία αξιοπρεπών, βιώσιμων και 
ποιοτικών θέσεων εργασίας·

Or. fr

Τροπολογία 22
Frédéric Daerden

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία του 
τομεακού κοινωνικού διαλόγου για τον 
αναπροσανατολισμό των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών, προωθώντας την ανάπτυξη 
της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων 
και ενός κοινωνικού σήματος επί τη βάσει 
κοινών κριτηρίων, ώστε οι μισθωτούς να 
αισθάνονται ότι τους αφορά το μέλλον της 
επιχείρησης στην οποία απασχολούνται και 
να καθιστά δυνατή την ανάπτυξη της εν 
ασφαλεία ευελιξίας·

3. υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία του 
τομεακού κοινωνικού διαλόγου για τον 
αναπροσανατολισμό των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών, προωθώντας την ανάπτυξη 
της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων 
και ενός κοινωνικού σήματος επί τη βάσει 
κοινών κριτηρίων, ώστε οι μισθωτούς να 
αισθάνονται ότι τους αφορά το μέλλον της 
επιχείρησης στην οποία απασχολούνται και
να καθιστά δυνατή την ανάπτυξη μιας εν 
ασφαλεία ευελιξίας που θα είναι ισόρροπη 
ως προς αμφότερες τις πτυχές της·

Or. fr

Τροπολογία 23
Evelyn Regner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία του 
τομεακού κοινωνικού διαλόγου για τον 
αναπροσανατολισμό των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών, προωθώντας την ανάπτυξη 
της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων 
και ενός κοινωνικού σήματος επί τη βάσει 
κοινών κριτηρίων, ώστε οι μισθωτούς να 

3. υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία του 
τομεακού κοινωνικού διαλόγου για τον 
αναπροσανατολισμό των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών, προωθώντας την ανάπτυξη 
της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων 
και ενός κοινωνικού σήματος επί τη βάσει 
κοινών κριτηρίων, ώστε οι μισθωτοί να 
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αισθάνονται ότι τους αφορά το μέλλον της 
επιχείρησης στην οποία απασχολούνται και 
να καθιστά δυνατή την ανάπτυξη της εν 
ασφαλεία ευελιξίας·

αισθάνονται ότι τους αφορά το μέλλον της 
επιχείρησης στην οποία απασχολούνται και 
να καθιστά δυνατή την ανάπτυξη της εν 
ασφαλεία ευελιξίας· τονίζει την ανάγκη 
για ενίσχυση των δικαιωμάτων 
πληροφόρησης, διαβούλευσης και 
συμμετοχής των εργαζομένων και των 
εκπροσώπων τους, ιδίως στο πλαίσιο 
αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων· 
παραπέμπει ιδίως στο ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης 
Ιανουαρίου 2013 που περιέχει συστάσεις 
προς την Επιτροπή σχετικά με την 
ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους 
εργαζομένους, την πρόβλεψη και τη 
διαχείριση των αναδιαρθρώσεων 
(2012/2061(INI))·

Or. de

Τροπολογία 24
Philippe Boulland

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υπογραμμίζει ότι η δημιουργία ίδιων 
πόρων στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό 
θα μπορούσε να ευνοήσει την 
επαναβιομηχάνιση της Ευρώπης·

Or. fr

Τροπολογία 25
Frédéric Daerden, Alejandro Cercas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υπογραμμίζει ότι, όσον αφορά την 
επαναβιομηχάνιση, η κοινωνικά 
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υπεύθυνη διαχείριση της αναδιάρθρωσης 
διαδραματίζει καίριο ρόλο στην 
πρόβλεψη και τη διαχείριση της αλλαγής 
στους τομείς, όπως υπογραμμίζεται στο 
ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
της 15ης Ιανουαρίου 2013·

Or. fr

Τροπολογία 26
Birgit Sippel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το 
συντομότερο δυνατό, βάσει του άρθρου 
225 της Συνθήκης και κατόπιν 
διαβούλευσης με τους κοινωνικούς 
εταίρους, πρόταση νομικής πράξης 
σχετικά με την ενημέρωση και τη 
διαβούλευση με τους εργαζομένους, την 
πρόβλεψη και τη διαχείριση των 
αναδιαρθρώσεων, ακολουθώντας τις 
λεπτομερείς συστάσεις που 
διατυπώνονται στην έκθεση Cercas·

Or. en

Τροπολογία 27
Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι επείγει η λήψη μέτρων 
ευνοϊκών για τη δημιουργία και την 
υποστήριξη των καινοτόμων βιομηχανιών, 
διευκολύνοντας την πρόσβαση των ΜΜΕ 
στις χρηματοδοτήσεις, περιορίζοντας την 
φορολογική και τη διοικητική επιβάρυνση 

4. υπενθυμίζει ότι επείγει η λήψη μέτρων 
ευνοϊκών για τη δημιουργία και την 
υποστήριξη των καινοτόμων και των 
οικολογικών βιομηχανιών, διευκολύνοντας 
την πρόσβαση των ΜΜΕ στις 
χρηματοδοτήσεις, κατανέμοντας κατά 
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και αξιοποιώντας τις δυνατότητες που 
προσφέρει η ενιαία ψηφιακή αγορά·

τρόπο ισόρροπο τη φορολογική 
επιβάρυνση, η οποία υπερβολικά συχνά 
είναι μεγαλύτερη για τις ΜΜΕ απ’ ό,τι 
για τις θυγατρικές των μεγάλων 
πολυεθνικών εταιρειών, χαράσσοντας μια 
περιβαλλοντική φορολογική πολιτική που 
θα παρέχει κίνητρα, στηρίζοντας την 
τοπική βιοτεχνία, αξιοποιώντας τις 
δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία 
ψηφιακή αγορά·

Or. fr

Τροπολογία 28
Birgit Sippel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι επείγει η λήψη μέτρων 
ευνοϊκών για τη δημιουργία και την 
υποστήριξη των καινοτόμων βιομηχανιών, 
διευκολύνοντας την πρόσβαση των ΜΜΕ 
στις χρηματοδοτήσεις, περιορίζοντας την 
φορολογική και τη διοικητική επιβάρυνση
και αξιοποιώντας τις δυνατότητες που 
προσφέρει η ενιαία ψηφιακή αγορά·

4. υπενθυμίζει ότι επείγει η λήψη μέτρων 
ευνοϊκών για τη δημιουργία και την 
υποστήριξη των καινοτόμων βιομηχανιών, 
διευκολύνοντας την πρόσβαση των ΜΜΕ 
στις χρηματοδοτήσεις και αξιοποιώντας τις 
δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία 
ψηφιακή αγορά·

Or. de

Τροπολογία 29
Evelyn Regner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι επείγει η λήψη μέτρων 
ευνοϊκών για τη δημιουργία και την 
υποστήριξη των καινοτόμων βιομηχανιών, 
διευκολύνοντας την πρόσβαση των ΜΜΕ 
στις χρηματοδοτήσεις, περιορίζοντας την 

4. υπενθυμίζει ότι επείγει η λήψη μέτρων 
ευνοϊκών για τη δημιουργία και την 
υποστήριξη των καινοτόμων βιομηχανιών, 
διευκολύνοντας την πρόσβαση των ΜΜΕ 
στις χρηματοδοτήσεις και αξιοποιώντας τις 
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φορολογική και τη διοικητική επιβάρυνση
και αξιοποιώντας τις δυνατότητες που 
προσφέρει η ενιαία ψηφιακή αγορά·

δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία 
ψηφιακή αγορά·

Or. de

Τροπολογία 30
Frédéric Daerden

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι επείγει η λήψη μέτρων 
ευνοϊκών για τη δημιουργία και την 
υποστήριξη των καινοτόμων βιομηχανιών, 
διευκολύνοντας την πρόσβαση των ΜΜΕ 
στις χρηματοδοτήσεις, περιορίζοντας την 
φορολογική και τη διοικητική επιβάρυνση
και αξιοποιώντας τις δυνατότητες που 
προσφέρει η ενιαία ψηφιακή αγορά·

4. υπενθυμίζει ότι επείγει η λήψη μέτρων 
ευνοϊκών για τη δημιουργία και την 
υποστήριξη των καινοτόμων βιομηχανιών, 
διευκολύνοντας την πρόσβαση των ΜΜΕ 
στις χρηματοδοτήσεις και αξιοποιώντας τις 
δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία 
ψηφιακή αγορά·

Or. fr

Τροπολογία 31
Sari Essayah

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι επείγει η λήψη μέτρων 
ευνοϊκών για τη δημιουργία και την 
υποστήριξη των καινοτόμων βιομηχανιών, 
διευκολύνοντας την πρόσβαση των ΜΜΕ 
στις χρηματοδοτήσεις, περιορίζοντας την 
φορολογική και τη διοικητική επιβάρυνση 
και αξιοποιώντας τις δυνατότητες που 
προσφέρει η ενιαία ψηφιακή αγορά·

4. υπενθυμίζει ότι επείγει η λήψη μέτρων 
ευνοϊκών για τη δημιουργία και την 
υποστήριξη των καινοτόμων βιομηχανιών, 
διευκολύνοντας την πρόσβαση των ΜΜΕ 
στις χρηματοδοτήσεις, περιορίζοντας την 
φορολογική και τη διοικητική επιβάρυνση 
που επωμίζονται, αναπτύσσοντας τη 
συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων, 
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των 
ερευνητικών εργαστηρίων και 
αξιοποιώντας τις δυνατότητες που 
προσφέρει η ενιαία ψηφιακή αγορά·

Or. fi
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Τροπολογία 32
Jutta Steinruck

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. υπογραμμίζει ότι ιδίως οι ΜΜΕ και οι 
κλασικοί κλάδοι της παραγωγής, 
συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανιών 
έντασης ενέργειας, θα πρέπει να 
λαμβάνουν ενίσχυση κατά την ανάπτυξη 
βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων και 
τη δρομολόγηση καινοτομιών που 
βελτιώνουν την αποδοτική χρήση των 
πόρων·

Or. en

Τροπολογία 33
Philippe Boulland

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. συνιστά την καλύτερη αξιοποίηση του 
προγράμματος για την 
επιχειρηματικότητα και την καινοτομία 
(ΠΕΚ) και του προγράμματος για την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και 
των ΜΜΕ (COSME)· 

Or. fr

Τροπολογία 34
Philippe Boulland

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. προτείνει την εξασφάλιση 
μεγαλύτερης συνοχής μεταξύ της 
εμπορικής πολιτικής, της πολιτικής 
ανταγωνισμού και της βιομηχανικής 
πολιτικής της Ένωσης ώστε οι ΜΜΕ να 
μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν εκτός 
της χώρας προέλευσής τους και να 
αποκτήσουν πρόσβαση στις αγορές·

Or. fr

Τροπολογία 35
Philippe Boulland

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. υπενθυμίζει πόσο σημαντική είναι η 
απαίτηση της τήρησης των κοινωνικών 
προτύπων στο πλαίσιο της υποβολής 
προσφορών για δημόσιες συμβάσεις 
μεγάλης κλίμακας·

Or. fr

Τροπολογία 36
Danuta Jazłowiecka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. προτείνει τη δημιουργία κέντρων 
παροχής πληροφοριών προκειμένου να 
ευαισθητοποιηθούν οι επιχειρηματίες όσον 
αφορά τα πλεονεκτήματα να διατηρήσουν 
ή να επαναφέρουν τις δραστηριότητές τους 
στην Ευρώπη και να αξιοποιήσουν την
χρησιμοποίηση των Ευρωπαϊκών 

6. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
ευαισθητοποιηθούν οι επιχειρηματίες όσον 
αφορά τα πλεονεκτήματα να διατηρήσουν 
ή να επαναφέρουν τις δραστηριότητές τους 
στην Ευρώπη· προτείνει να αξιοποιηθεί η
χρησιμοποίηση των Ευρωπαϊκών 
Υπηρεσιών Απασχόλησης (ΕURES), ώστε 



AM\943939EL.doc 21/25 PE516.656v01-00

EL

Υπηρεσιών Απασχόλησης (ΕURES), ώστε 
να χρησιμοποιήσουν τις ικανότητες των 
ευρωπαίων νέων που αναζητούν 
απασχόληση και να αποφύγουν την 
αποσταθεροποίηση που συνδέεται με την 
εφαρμογή της οδηγίας "υπηρεσίες" και την 
αύξηση του κοινωνικού ντάμπινγκ.

να χρησιμοποιηθούν οι ικανότητες των 
ευρωπαίων νέων που αναζητούν 
απασχόληση και καλεί τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν την εφαρμογή της οδηγίας 
"υπηρεσίες" και να εξαλείψουν το 
κοινωνικό ντάμπινγκ.

Or. en

Τροπολογία 37
Phil Bennion

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. προτείνει τη δημιουργία κέντρων 
παροχής πληροφοριών προκειμένου να 
ευαισθητοποιηθούν οι επιχειρηματίες όσον 
αφορά τα πλεονεκτήματα να διατηρήσουν
ή να επαναφέρουν τις δραστηριότητές τους 
στην Ευρώπη και να αξιοποιήσουν την
χρησιμοποίηση των Ευρωπαϊκών 
Υπηρεσιών Απασχόλησης (ΕURES), ώστε 
να χρησιμοποιήσουν τις ικανότητες των 
ευρωπαίων νέων που αναζητούν 
απασχόληση και να αποφύγουν την 
αποσταθεροποίηση που συνδέεται με την
εφαρμογή της οδηγίας "υπηρεσίες" και την 
αύξηση του κοινωνικού ντάμπινγκ.

6. προτείνει τη δημιουργία κέντρων 
παροχής πληροφοριών προκειμένου να 
ευαισθητοποιηθούν οι επιχειρηματίες όσον 
αφορά τα πλεονεκτήματα να διατηρήσουν 
ή να επαναφέρουν τις δραστηριότητές τους 
στην Ευρώπη· θεωρεί ότι η νέα έμφαση 
στις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού 
δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τις 
επιχειρήσεις της ΕΕ σε εξειδικευμένους 
τομείς μεταποίησης, και συνεπώς 
συμβάλλει στην αύξηση του δυναμικού 
τοπικής ανάπτυξης· επισημαίνει ότι οι 
βραχύτερες αλυσίδες εφοδιασμού 
οδηγούν σε εφοδιασμό με προϊόντα σε 
τοπικό επίπεδο και σε μεγαλύτερη 
αποδοτικότητα για τον τομέα 
μεταποίησης, δημιουργώντας παράλληλα 
ευκαιρίες απασχόλησης σε τοπικό 
επίπεδο· θεωρεί ότι η έλλειψη δεξιοτήτων 
σε τοπικό επίπεδο συνιστά μεγάλη 
πρόκληση και επισημαίνει ότι η
χρησιμοποίηση των Ευρωπαϊκών 
Υπηρεσιών Απασχόλησης (ΕURES) 
πρέπει να αξιοποιηθεί, ώστε να 
χρησιμοποιηθούν οι ικανότητες των 
ευρωπαίων νέων που αναζητούν 
απασχόληση, με αποτέλεσμα την 
καλύτερη εφαρμογή της οδηγίας 
"υπηρεσίες" και τη διευκόλυνση της 
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κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 
με παράλληλη μείωση του κινδύνου 
κοινωνικού ντάμπινγκ.

Or. en

Τροπολογία 38
Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. προτείνει τη δημιουργία κέντρων 
παροχής πληροφοριών προκειμένου να 
ευαισθητοποιηθούν οι επιχειρηματίες όσον 
αφορά τα πλεονεκτήματα να διατηρήσουν 
ή να επαναφέρουν τις δραστηριότητές τους 
στην Ευρώπη και να αξιοποιήσουν την 
χρησιμοποίηση των Ευρωπαϊκών 
Υπηρεσιών Απασχόλησης (ΕURES), ώστε 
να χρησιμοποιήσουν τις ικανότητες των 
ευρωπαίων νέων που αναζητούν 
απασχόληση και να αποφύγουν την 
αποσταθεροποίηση που συνδέεται με την 
εφαρμογή της οδηγίας "υπηρεσίες" και την 
αύξηση του κοινωνικού ντάμπινγκ.

6. προτείνει την κινητοποίηση του 
συνόλου των διαθέσιμων 
χρηματοοικονομικών και κανονιστικών 
μέσων για την προώθηση της 
μετεγκατάστασης επιχειρήσεων και ζητεί
τη δημιουργία κέντρων παροχής 
πληροφοριών προκειμένου να 
ευαισθητοποιηθούν οι επιχειρηματίες όσον 
αφορά τα πλεονεκτήματα να διατηρήσουν 
ή να επαναφέρουν τις δραστηριότητές τους 
στην Ευρώπη και να αξιοποιήσουν την 
χρησιμοποίηση των Ευρωπαϊκών 
Υπηρεσιών Απασχόλησης (ΕURES), ώστε 
να χρησιμοποιήσουν τις ικανότητες των 
ευρωπαίων νέων που αναζητούν 
απασχόληση και να αποφύγουν την 
αποσταθεροποίηση που συνδέεται με την 
εφαρμογή της οδηγίας "υπηρεσίες" και την 
αύξηση του κοινωνικού ντάμπινγκ.

Or. fr

Τροπολογία 39
Frédéric Daerden

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. προτείνει στην Επιτροπή να εξετάσει 
εις βάθος και ανά τομέα την 
προστιθέμενη αξία της ευρωπαϊκής 
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βιομηχανικής παραγωγής στην 
παγκόσμια αλυσίδα παραγωγής, με στόχο 
την ανάπτυξη δεσμών μεταξύ των 
διαφόρων βιομηχανικών τομέων των 
κρατών μελών της Ένωσης, και να 
θεσπίσει μια πιο αποτελεσματική κοινή 
στρατηγική για την προστασία των 
ευρωπαϊκών βιομηχανικών συμφερόντων.

Or. fr

Τροπολογία 40
Frédéric Daerden

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. προτείνει στην Επιτροπή να εξετάσει 
κατά πόσο η άρνηση ενός ομίλου 
παγκόσμιας εμβέλειας να παραχωρήσει 
εγκατάσταση, τη λειτουργία της οποίας 
αποφάσισε να διακόψει, σε άλλον όμιλο 
που αποτελεί πιθανό αγοραστή ή σε 
δημόσιο φορέα για προσωρινή δημόσια 
διαχείριση συνάδει με το ευρωπαϊκό 
δίκαιο του ανταγωνισμού.

Or. fr

Τροπολογία 41
Frédéric Daerden

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6γ. υπογραμμίζει την ανάγκη η Ένωση να 
διασφαλίσει τα βιομηχανικά της 
συμφέροντα στο πλαίσιο των εμπορικών 
της σχέσεων, τόσο όσον αφορά τη 
σύναψη των εμπορικών συμφωνιών της ή 
τη θέσπιση της νομοθεσίας της για την 
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πρόσβαση των επιχειρήσεων τρίτων 
χωρών στις δημόσιες συμβάσεις της όσο 
και όσον αφορά την υπερβολικά σπάνια 
χρήση των μέσων που διαθέτει για την 
προστασία από τον αθέμιτο ανταγωνισμό 
από επιχειρήσεις τρίτων χωρών.

Or. fr

Τροπολογία 42
Frédéric Daerden

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6δ. συνιστά στην Επιτροπή και στα 
κράτη μέλη να θεσπίσουν τους 
μηχανισμούς που απαιτούνται για τη 
χάραξη μιας ευρωπαϊκής βιομηχανικής 
πολιτικής που δεν θα αποδυναμώνεται 
από τον ανταγωνισμό που υφίσταται επί 
του παρόντος μεταξύ των κρατών μελών· 
συνιστά προς την κατεύθυνση αυτήν την 
επίτευξη σύγκλισης των εθνικών 
προτύπων προς το βέλτιστο καθώς και 
εναρμόνισης στον φορολογικό τομέα.

Or. fr

Τροπολογία 43
Frédéric Daerden

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6ε. καλεί τα κράτη μέλη, σε περίπτωση 
πιθανών αλλαγών στις Συνθήκες, να 
θεσπίσουν μια κοινή βιομηχανική 
πολιτική με στόχο και μέσα συγκρίσιμα 
με εκείνα της κοινής γεωργικής 
πολιτικής, δηλαδή την επίτευξη 
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πραγματικού διακρατικού συντονισμού 
για μια κοινή στρατηγική και τη θέσπιση 
σημαντικών χρηματοπιστωτικών μέσων 
και μέσων ρύθμισης των αγορών που 
διαθέτουν οι άλλες μεγάλες παγκόσμιες 
εμπορικές ζώνες, όπως το νομισματικό 
εργαλείο, ή κανόνων για τις κρατικές 
ενισχύσεις που θα είναι προσαρμοσμένοι 
στις ανάγκες της βιομηχανίας της 
Ένωσης, ενεργώντας παράλληλα στο 
πλαίσιο της διεθνούς νομιμότητας·

Or. fr


