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Τροπολογία 1
Karin Kadenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την έκθεση του 
Οργανισμού για την Ανταγωνιστικότητα 
και την Καινοτομία (EACI) με τίτλο 
«Ανάλυση των αποτελεσμάτων των 
σχεδίων εμπορικής αξιοποίησης που 
αφορούν την οικοκαινοτομία του ΠΑΚ 
και υποβολής έκθεσης σχετικά με αυτά», 
που δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2013,

Or. en

Τροπολογία 2
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα καθαρό και 
υγιεινό περιβάλλον αποτελεί προϋπόθεση 
για τη διατήρηση της ευημερίας και μιας 
υψηλής ποιότητας ζωής στην Ευρώπη,
αλλά το ίδιο ισχύει και για την ισχύ και την 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα καθαρό και 
υγιεινό περιβάλλον αποτελεί προϋπόθεση 
για τη διατήρηση της ευημερίας και μιας 
υψηλής ποιότητας ζωής στην Ευρώπη και 
ότι το ίδιο ισχύει και για την ισχύ και την 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 3
Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE)

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
περιβαλλοντικές προκλήσεις, όπως η 
κλιματική αλλαγή, η έλλειψη πόρων και η 
υποβάθμιση της βιοποικιλότητας, 
απαιτούν ριζική μετάβαση της 
οικονομίας μας προς μια οικονομία όπου 
οι καθαρές τεχνολογίες θα 
διαδραματίζουν καίριο ρόλο·

Or. en

Τροπολογία 4
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλίμακα της 
κρίσης παρουσιάζει μια μοναδική και 
ιστορική ευκαιρία να γίνουν σημαντικές 
αλλαγές στην οικονομία μας, ανοίγοντας 
το δρόμο για μια πραγματικά βιώσιμη και 
κοινωνικά δίκαιη μακροπρόθεσμη 
ανάπτυξη·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλίμακα της 
κρίσης παρουσιάζει μια μοναδική και 
ιστορική ευκαιρία να γίνουν σημαντικές 
αλλαγές στην οικονομία μας, ανοίγοντας 
το δρόμο για μια βιώσιμη, μακροπρόθεσμη 
ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 5
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλίμακα της 
κρίσης παρουσιάζει μια μοναδική και 
ιστορική ευκαιρία να γίνουν σημαντικές 
αλλαγές στην οικονομία μας, ανοίγοντας 
το δρόμο για μια πραγματικά βιώσιμη και 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλίμακα της 
κρίσης παρουσιάζει μια μοναδική και 
ιστορική ευκαιρία να γίνουν σημαντικές 
αλλαγές στην οικονομία μας, ανοίγοντας 
το δρόμο για μια πραγματικά βιώσιμη και 
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κοινωνικά δίκαιη μακροπρόθεσμη
ανάπτυξη·

κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη·

Or. fr

Τροπολογία 6
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη των 
πράσινων τεχνολογιών τα τελευταία χρόνια 
έχει καταδείξει ότι η επένδυση στην 
πράσινη ανάπτυξη δεν είναι ένα δαπανηρό 
καθήκον, αλλά μια τεράστια οικονομική 
ευκαιρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
μολονότι σχεδόν όλοι οι τομείς έχουν 
υποστεί μεγάλες απώλειες ως αποτέλεσμα 
της ύφεσης, ο πράσινος τομέας έχει 
υποστεί μια πτώση στην ανάπτυξη, αλλά 
εξακολουθεί να σημειώνει οικονομική 
μεγέθυνση·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη των 
πράσινων τεχνολογιών τα τελευταία χρόνια 
έχει καταδείξει ότι η επένδυση στην 
πράσινη ανάπτυξη είναι μια τεράστια 
οικονομική ευκαιρία· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι μολονότι σχεδόν όλοι οι τομείς έχουν 
υποστεί μεγάλες απώλειες ως αποτέλεσμα 
της ύφεσης, ο πράσινος τομέας έχει 
υποστεί μια πτώση στην ανάπτυξη, αλλά 
εξακολουθεί να σημειώνει οικονομική 
μεγέθυνση·

Or. fr

Τροπολογία 7
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη των 
πράσινων τεχνολογιών τα τελευταία χρόνια 
έχει καταδείξει ότι η επένδυση στην 
πράσινη ανάπτυξη δεν είναι ένα δαπανηρό 
καθήκον, αλλά μια τεράστια οικονομική 
ευκαιρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
μολονότι σχεδόν όλοι οι τομείς έχουν 
υποστεί μεγάλες απώλειες ως αποτέλεσμα 
της ύφεσης, ο πράσινος τομέας έχει 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη των 
πράσινων τεχνολογιών τα τελευταία χρόνια 
έχει καταδείξει ότι η επένδυση στην 
πράσινη ανάπτυξη δεν είναι μόνο ένα 
δαπανηρό καθήκον, αλλά μπορεί να είναι 
και μια τεράστια οικονομική ευκαιρία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μολονότι σχεδόν 
όλοι οι τομείς έχουν υποστεί μεγάλες 
απώλειες ως αποτέλεσμα της ύφεσης, ο 
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υποστεί μια πτώση στην ανάπτυξη, αλλά 
εξακολουθεί να σημειώνει οικονομική 
μεγέθυνση·

πράσινος τομέας έχει υποστεί μια πτώση 
στην ανάπτυξη, αλλά εξακολουθεί να 
σημειώνει οικονομική μεγέθυνση·

Or. en

Τροπολογία 8
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο 
να αντικατασταθεί η τρέχουσα δαπανηρή 
ως προς τους πόρους οικονομία με μια 
οικονομία αποδοτικής χρήσης των πόρων, 
με τη μετατροπή των καθιερωμένων 
βιομηχανιών σε πράσινης υψηλής 
προστιθέμενης αξίας βιομηχανίες που 
δημιουργούν θέσεις εργασίας με 
παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο 
να εξελιχθεί η τρέχουσα δαπανηρή ως προς 
τους πόρους οικονομία σε μια οικονομία 
αποδοτικής χρήσης των πόρων που 
δημιουργεί θέσεις εργασίας με παράλληλη 
προστασία του περιβάλλοντος·

Or. fr

Τροπολογία 9
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο 
να αντικατασταθεί η τρέχουσα δαπανηρή
ως προς τους πόρους οικονομία με μια 
οικονομία αποδοτικής χρήσης των πόρων, 
με τη μετατροπή των καθιερωμένων 
βιομηχανιών σε πράσινης υψηλής 
προστιθέμενης αξίας βιομηχανίες που 
δημιουργούν θέσεις εργασίας με 
παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο 
να καταστεί η τρέχουσα οικονομία πιο 
αποδοτική από άποψη χρήσης των πόρων, 
μέσω της στήριξης των πράσινων υψηλής 
προστιθέμενης αξίας βιομηχανιών που 
δημιουργούν θέσεις εργασίας με 
παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος·

Or. en
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Τροπολογία 10
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φιλικές προς 
το περιβάλλον λύσεις θα προσελκύσουν 
μια νέα γενιά επιχειρήσεων μεταποίησης 
και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας, θα 
αυξήσουν την ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα και θα δημιουργήσουν 
νέες θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φιλικές προς 
το περιβάλλον λύσεις μπορούν να
προσελκύσουν μια νέα γενιά επιχειρήσεων 
μεταποίησης και υπηρεσιών υψηλής 
τεχνολογίας, θα αυξήσουν την ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα και θα δημιουργήσουν 
νέες θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης·

Or. en

Τροπολογία 11
Mikael Gustafsson
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φιλικές προς 
το περιβάλλον λύσεις θα προσελκύσουν 
μια νέα γενιά επιχειρήσεων μεταποίησης 
και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας, θα 
αυξήσουν την ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα και θα δημιουργήσουν 
νέες θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φιλικές προς 
το περιβάλλον λύσεις θα προσελκύσουν 
μια νέα γενιά επιχειρήσεων μεταποίησης 
και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας, θα 
αυξήσουν την ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα και θα δημιουργήσουν 
νέες θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης, 
γεγονός που θα πρέπει να αποτελέσει 
κίνητρο για την πρόσληψη τόσο ανδρών 
όσο και γυναικών με στόχο την 
προώθηση της ισότητας των δύο φύλων 
στον εν λόγω τομέα· 

Or. en
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Τροπολογία 12
Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE)

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη την 
εκτεταμένη αύξηση των τιμών των 
πόρων κατά τα τελευταία έτη και ότι, ως 
εκ τούτου, η ανταγωνιστικότητα των 
εταιρειών καθορίζεται σε ολοένα και 
μεγαλύτερο βαθμό από την αποδοτική 
χρήση των πόρων τους·

Or. en

Τροπολογία 13
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ιστορικά 
έχει αποδειχθεί ότι είναι δύσκολο για τις 
αρχές να προβλέπουν ποιες καινοτόμες 
τεχνολογίες θα είναι ανταγωνιστικές στην 
αγορά·

Or. en

Τροπολογία 14
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
φορολογικά κίνητρα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο για την 
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ενίσχυση της οικοκαινοτομίας στην 
Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 15
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη 
κατέχει ηγετική θέση στην ανάπτυξη νέων 
τεχνολογιών· ότι υπάρχουν πολλά εμπόδια 
για την ανάπτυξη και ευρύτερη χρήση των 
περιβαλλοντικών τεχνολογιών, όπως τον 
εγκλωβισμό στις υφιστάμενες 
τεχνολογίες, οι τιμές που τείνουν να 
ευνοούν λιγότερο οικολογικά αποδοτικές 
λύσεις, η δύσκολη πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση και η χαμηλή 
ευαισθητοποίηση των καταναλωτών·
λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόκληση 
είναι, ως εκ τούτου, η βελτίωση της 
συνολικής περιβαλλοντικής επίδοσης των 
προϊόντων σε όλο τον κύκλο ζωής τους, η 
τόνωση της ζήτησης για καλύτερα 
προϊόντα και τεχνολογίες παραγωγής, και 
η παροχή βοήθειας προς τους 
καταναλωτές ώστε να κάνουν συνειδητές 
επιλογές·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη 
κατέχει ηγετική θέση στην ανάπτυξη νέων 
τεχνολογιών· ότι υπάρχουν πολλά εμπόδια 
για την ανάπτυξη και ευρύτερη χρήση των 
περιβαλλοντικών τεχνολογιών·

Or. en

Τροπολογία 16
Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη 
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κατέχει ηγετική θέση στην ανάπτυξη νέων 
τεχνολογιών· ότι υπάρχουν πολλά εμπόδια 
για την ανάπτυξη και ευρύτερη χρήση των 
περιβαλλοντικών τεχνολογιών, όπως τον 
εγκλωβισμό στις υφιστάμενες τεχνολογίες, 
οι τιμές που τείνουν να ευνοούν λιγότερο 
οικολογικά αποδοτικές λύσεις, η δύσκολη 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση και η 
χαμηλή ευαισθητοποίηση των 
καταναλωτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πρόκληση είναι, ως εκ τούτου, η βελτίωση 
της συνολικής περιβαλλοντικής επίδοσης 
των προϊόντων σε όλο τον κύκλο ζωής 
τους, η τόνωση της ζήτησης για καλύτερα 
προϊόντα και τεχνολογίες παραγωγής, και 
η παροχή βοήθειας προς τους καταναλωτές 
ώστε να κάνουν συνειδητές επιλογές·

κατέχει ηγετική θέση στην ανάπτυξη νέων 
τεχνολογιών· ότι υπάρχουν πολλά εμπόδια 
για την ανάπτυξη και ευρύτερη χρήση των 
περιβαλλοντικών τεχνολογιών, όπως τον 
εγκλωβισμό στις υφιστάμενες τεχνολογίες, 
οι τιμές που τείνουν να ευνοούν λιγότερο 
οικολογικά αποδοτικές λύσεις, η δύσκολη 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση και η 
χαμηλή ευαισθητοποίηση των 
καταναλωτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πρόκληση είναι, ως εκ τούτου, η βελτίωση 
της συνολικής περιβαλλοντικής επίδοσης 
των προϊόντων σε όλο τον κύκλο ζωής 
τους, η τόνωση της ζήτησης για καλύτερα 
προϊόντα και τεχνολογίες παραγωγής, και 
η παροχή βοήθειας προς τους καταναλωτές 
ώστε να κάνουν συνειδητές επιλογές· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ετικέτες που 
δείχνουν τη συμμόρφωση των προϊόντων 
και των υπηρεσιών με τα περιβαλλοντικά 
πρότυπα πρέπει να παρέχουν σαφείς και 
αντικειμενικές πληροφορίες και να μην 
είναι παραπλανητικές για τον 
καταναλωτή («πράσινο ξέπλυμα»)·

Or. en

Τροπολογία 17
Karin Kadenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ια. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 
την ανάλυση της πρωτοβουλίας για την 
οικοκαινοτομία του ΠΑΚ, τα 
αναμενόμενα οφέλη στους τομείς του 
περιβάλλοντος, της οικονομίας και της 
απασχόλησης υπερβαίνουν κατά πολύ το 
δημόσιο κόστος·

Or. en
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Τροπολογία 18
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
διαφορετικά κριτήρια αξιολόγησης που 
χρησιμοποιούνται για τον ορισμό των 
«έξυπνων πράσινων θέσεων εργασίας» 
(π.χ. ορισμοί ΔΟΕ, UNEP, CEDEFOP, 
ΟΟΣΑ και Eurostat), πράγμα που θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλίνουσες 
στατιστικές για τις πράσινες θέσεις 
εργασίας και την ανάπτυξη·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
διαφορετικά κριτήρια αξιολόγησης που 
χρησιμοποιούνται για τον ορισμό της 
«οικοκαινοτομίας» και των «έξυπνων 
πράσινων θέσεων εργασίας» (π.χ. ορισμοί 
ΔΟΕ, UNEP, CEDEFOP, ΟΟΣΑ και 
Eurostat), πράγμα που θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε αποκλίνουσες στατιστικές για 
την οικοκαινοτομία, τις πράσινες θέσεις 
εργασίας και την ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 19
Mikael Gustafsson
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
διαφορετικά κριτήρια αξιολόγησης που 
χρησιμοποιούνται για τον ορισμό των 
«έξυπνων πράσινων θέσεων εργασίας» 
(π.χ. ορισμοί ΔΟΕ, UNEP, CEDEFOP, 
ΟΟΣΑ και Eurostat), πράγμα που θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλίνουσες 
στατιστικές για τις πράσινες θέσεις 
εργασίας και την ανάπτυξη·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
διαφορετικά κριτήρια αξιολόγησης που 
χρησιμοποιούνται για τον ορισμό των 
«έξυπνων πράσινων θέσεων εργασίας» 
(π.χ. ορισμοί ΔΟΕ, UNEP, CEDEFOP, 
ΟΟΣΑ και Eurostat), πράγμα που θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλίνουσες 
στατιστικές για τις πράσινες θέσεις 
εργασίας και την ανάπτυξη· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η θέσπιση ορισμένων βασικών 
δεικτών, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ 
άλλων, της ισορροπίας μεταξύ των 
φύλων, θα μπορούσε να βελτιώσει τη 
συγκρισιμότητα των συλλεγόμενων 
δεδομένων σε κάθε κράτος μέλος·
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Or. en

Τροπολογία 20
Karin Kadenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓα. λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του 
παρόντος χρηματοδοτούνται περισσότερα 
από 240 έργα βάσει του μηχανισμού για 
την οικοκαινοτομία και ότι τον Μάιο του 
2013 η Επιτροπή προκήρυξε νέα 
πρόσκληση υποβολής προσφορών για την 
επιλογή 45 επιπλέον έργων 
οικοκαινοτομίας που παρέχουν 
καινοτόμες περιβαλλοντικές λύσεις 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η λειτουργία της 
πρωτοβουλίας για την οικοκαινοτομία 
του ΠΑΚ και οι χρηματοδοτήσεις που 
χορηγούνται στο πλαίσιο αυτής έχουν 
στηρίξει υποσχόμενους ευρωπαίους 
σχεδιαστές εφαρμογών οικοκαινοτομίας, 
παρέχοντάς τους το κεφάλαιο 
επιχειρηματικού κινδύνου, το οποίο 
διαφορετικά δεν θα ήταν προσβάσιμο·

Or. en

Τροπολογία 21
Νίκος Χρυσόγελος
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. τονίζει τη σημασία της νομοθεσίας 
ως μέσου αύξησης της ζήτησης για 
περιβαλλοντικές τεχνολογίες· πιστεύει ότι 
η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
παραγωγής εξαρτάται από το κατά πόσο 
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η Ευρώπη είναι διεθνώς πρωτοπόρος 
στον τομέα των αποδοτικών από 
οικολογική άποψη αγαθών και στην 
παραγωγή τους·

Or. en

Τροπολογία 22
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια 
ευρωπαϊκή στρατηγική για την 
προσαρμογή των δεξιοτήτων του 
εργατικού δυναμικού με τις ανάγκες του 
τομέα της πράσινης τεχνολογίας, έχοντας 
υπόψη τους διαφορετικές υποτομείς και τις 
ανάγκες τους για ειδικευμένους 
εργαζόμενους, καθώς και αναπτύσσοντας 
μια πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων για 
υψηλής ειδίκευσης πράσινες θέσεις 
εργασίας·

2. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν 
στρατηγικές για την ευθυγράμμιση των 
δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού με 
τις ευκαιρίες που παρέχει ο τομέας της 
πράσινης τεχνολογίας, έχοντας υπόψη τους 
διαφορετικούς υποτομείς και τις ανάγκες 
τους για ειδικευμένους εργαζόμενους·

Or. en

Τροπολογία 23
Mikael Gustafsson
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια 
ευρωπαϊκή στρατηγική για την 
προσαρμογή των δεξιοτήτων του 
εργατικού δυναμικού με τις ανάγκες του 
τομέα της πράσινης τεχνολογίας, έχοντας 
υπόψη τους διαφορετικές υποτομείς και τις 

2. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια 
ευρωπαϊκή στρατηγική για την 
προσαρμογή των δεξιοτήτων του 
εργατικού δυναμικού με τις ανάγκες του 
τομέα της πράσινης τεχνολογίας, 
ενσωματώνοντας τη διάσταση του φύλου,



PE514.729v01-00 14/48 AM\941403EL.doc

EL

ανάγκες τους για ειδικευμένους 
εργαζόμενους, καθώς και αναπτύσσοντας 
μια πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων για 
υψηλής ειδίκευσης πράσινες θέσεις 
εργασίας·

έχοντας υπόψη τους διαφορετικούς
υποτομείς και τις ανάγκες τους για
ειδικευμένους εργαζόμενους, 
παραβλέποντας τυχόν προκαταλήψεις 
λόγω φύλου στη διαδικασία της 
απασχόλησης, καθώς και αναπτύσσοντας 
μια πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων για 
υψηλής ειδίκευσης πράσινες θέσεις 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 24
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια 
ευρωπαϊκή στρατηγική για την 
προσαρμογή των δεξιοτήτων του 
εργατικού δυναμικού με τις ανάγκες του 
τομέα της πράσινης τεχνολογίας, έχοντας 
υπόψη τους διαφορετικές υποτομείς και τις 
ανάγκες τους για ειδικευμένους 
εργαζόμενους, καθώς και αναπτύσσοντας 
μια πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων για 
υψηλής ειδίκευσης πράσινες θέσεις 
εργασίας·

2. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια 
ευρωπαϊκή στρατηγική για την 
προσαρμογή των δεξιοτήτων του 
εργατικού δυναμικού με τις ανάγκες του 
τομέα της πράσινης τεχνολογίας, έχοντας 
υπόψη τους διαφορετικούς υποτομείς και 
τις ανάγκες τους για ειδικευμένους 
εργαζόμενους, καθώς και αναπτύσσοντας 
μια πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων για 
πράσινες θέσεις εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 25
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκτιμά πως οι καινοτόμοι ευρωπαϊκές 
εταιρίες δεν χρειάζονται μόνο επιδοτήσεις, 
αλλά επιπροσθέτως καλύτερη νομοθεσία, 

3. εκτιμά πως οι καινοτόμοι ευρωπαϊκές 
εταιρίες δεν χρειάζονται επιδοτήσεις, αλλά 
πιο ευέλικτη νομοθεσία, καλύτερη 



AM\941403EL.doc 15/48 PE514.729v01-00

EL

καλύτερη σύνδεση με την ερευνητική βάση 
και καλύτερη και πιο ποικιλόμορφη 
πρόσβαση σε δανειακούς πόρους και σε 
χρηματοδότηση και χρηματοδότηση με 
ίδια κεφάλαια· καλεί, ως εκ τούτου, τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες 
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο·

σύνδεση με την ερευνητική βάση και 
καλύτερη και πιο ποικιλόμορφη πρόσβαση 
σε δανειακούς πόρους και σε 
χρηματοδότηση και χρηματοδότηση με 
ίδια κεφάλαια· καλεί, ως εκ τούτου, τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες 
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 26
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκτιμά πως οι καινοτόμοι ευρωπαϊκές 
εταιρίες δεν χρειάζονται μόνο επιδοτήσεις, 
αλλά επιπροσθέτως καλύτερη νομοθεσία,
καλύτερη σύνδεση με την ερευνητική βάση 
και καλύτερη και πιο ποικιλόμορφη 
πρόσβαση σε δανειακούς πόρους και σε 
χρηματοδότηση και χρηματοδότηση με 
ίδια κεφάλαια· καλεί, ως εκ τούτου, τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες 
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο·

3. εκτιμά πως οι καινοτόμοι ευρωπαϊκές 
εταιρίες χρειάζονται καλύτερη σύνδεση με 
την ερευνητική βάση και καλύτερη και πιο 
ποικιλόμορφη πρόσβαση σε δανειακούς 
πόρους και σε χρηματοδότηση και 
χρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια· καλεί, 
ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να δημιουργήσουν τις 
κατάλληλες συνθήκες σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 27
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκτιμά πως οι καινοτόμοι ευρωπαϊκές 
εταιρίες δεν χρειάζονται μόνο επιδοτήσεις, 
αλλά επιπροσθέτως καλύτερη νομοθεσία, 
καλύτερη σύνδεση με την ερευνητική βάση 

3. εκτιμά πως οι καινοτόμοι ευρωπαϊκές 
εταιρίες δεν χρειάζονται επιδοτήσεις, αλλά 
καλύτερη νομοθεσία, καλύτερη σύνδεση 
με την ερευνητική βάση και καλύτερη και 
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και καλύτερη και πιο ποικιλόμορφη 
πρόσβαση σε δανειακούς πόρους και σε 
χρηματοδότηση και χρηματοδότηση με 
ίδια κεφάλαια· καλεί, ως εκ τούτου, τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή να
δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες 
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο·

πιο ποικιλόμορφη πρόσβαση σε 
δανειακούς πόρους και σε χρηματοδότηση 
και χρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια· 
καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη και 
την Επιτροπή να δημιουργήσουν τις 
κατάλληλες συνθήκες σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 28
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι η δημιουργία θέσεων
εργασίας σε πράσινες τεχνολογίες δεν θα 
πρέπει να περιορίζεται στην παραγωγή 
ανανεώσιμης ενέργειας, την αύξηση της 
αποδοτικότητας της ενέργειας και τον 
τομέα των μεταφορών, αφού η πράσινη 
ανάπτυξη είναι μια ευκαιρία για όλους 
τους τομείς, η οποία θα πρέπει, συνεπώς, 
να διερευνήσει, τις επιλογές ανάπτυξης για 
ευαισθητοποίηση των καταναλωτών 
σχετικά με τη σημασία της αγοράς 
πράσινων προϊόντων·

4. τονίζει ότι οι θέσεις εργασίας σε 
πράσινες τεχνολογίες δεν θα πρέπει να 
περιορίζονται στην παραγωγή 
ανανεώσιμης ενέργειας, την αύξηση της 
αποδοτικότητας της ενέργειας και τον 
τομέα των μεταφορών, αφού η πράσινη 
ανάπτυξη είναι μια ευκαιρία για όλους 
τους τομείς, η οποία θα πρέπει, συνεπώς, 
να διερευνήσει, τις επιλογές ανάπτυξης για 
ευαισθητοποίηση των καταναλωτών 
σχετικά με τη σημασία της αγοράς 
πράσινων προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 29
Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. πιστεύει ότι για την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας των εταιριών 
απαιτείται η ταχεία ανάπτυξη της 
καθαρής τεχνολογίας· ζητεί, ως εκ 
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τούτου, από την Επιτροπή να θέσει την 
οικοκαινοτομία στο επίκεντρο της 
βιομηχανικής πολιτικής της·

Or. en

Τροπολογία 30
Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. ζητεί από την Επιτροπή να 
διευκολύνει τη θέσπιση προτύπων 
επισήμανσης και σαφών ορισμών για 
τους σκοπούς της αναγνώρισης και της 
γνωστοποίησης της συμμόρφωσης των 
προϊόντων και των υπηρεσιών με τα 
περιβαλλοντικά πρότυπα·

Or. en

Τροπολογία 31
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. είναι της άποψης ότι μια νέα βιώσιμη 
οικονομία για την ΕΕ πρέπει να 
διασφαλίζει την εξισορροπημένη 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη· ζητεί 
να θεσπιστεί φιλόδοξη βιώσιμη 
βιομηχανική πολιτική, με έμφαση στην 
απόδοση των πόρων· τονίζει ότι η πράσινη 
οικονομία πρέπει να προσφέρει 
προοπτικές για αξιοπρεπείς και καλά 
αμειβόμενες θέσεις απασχόλησης, με 
εστίαση στην προστασία του 
περιβάλλοντος·

5. είναι της άποψης ότι μια νέα βιώσιμη 
οικονομία για την ΕΕ πρέπει να 
διασφαλίζει την εξισορροπημένη 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη· ζητεί 
να θεσπιστεί φιλόδοξη βιώσιμη 
βιομηχανική πολιτική, με έμφαση στην 
απόδοση των πόρων·
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Or. en

Τροπολογία 32
Νίκος Χρυσόγελος
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. είναι της άποψης ότι μια νέα βιώσιμη 
οικονομία για την ΕΕ πρέπει να 
διασφαλίζει την εξισορροπημένη 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη· ζητεί 
να θεσπιστεί φιλόδοξη βιώσιμη 
βιομηχανική πολιτική, με έμφαση στην 
απόδοση των πόρων· τονίζει ότι η πράσινη 
οικονομία πρέπει να προσφέρει προοπτικές 
για αξιοπρεπείς και καλά αμειβόμενες 
θέσεις απασχόλησης, με εστίαση στην 
προστασία του περιβάλλοντος·

5. είναι της άποψης ότι μια νέα βιώσιμη 
οικονομία για την ΕΕ πρέπει να 
διασφαλίζει την εξισορροπημένη 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη· ζητεί 
να θεσπιστεί φιλόδοξη βιώσιμη 
βιομηχανική πολιτική, με έμφαση στην 
απόδοση των πόρων· υπενθυμίζει ότι η 
αποδοτικότητα των πόρων και η 
αποδοτικότητα των υλικών θα μειώσουν 
το κόστος για τη βιομηχανία και τα 
νοικοκυριά, θα απελευθερώσουν πόρους 
για άλλες επενδύσεις και θα καταστήσουν 
την οικονομία της ΕΕ λιγότερο 
εξαρτώμενη από σπάνιους πόρους και 
έντονα μεταβλητές αγορές πόρων· τονίζει 
ότι η πράσινη οικονομία πρέπει να 
προσφέρει προοπτικές για αξιοπρεπείς και 
καλά αμειβόμενες θέσεις απασχόλησης, με 
εστίαση στην προστασία του 
περιβάλλοντος·

Or. en

Τροπολογία 33
Mikael Gustafsson
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. είναι της άποψης ότι μια νέα βιώσιμη 5. είναι της άποψης ότι μια νέα βιώσιμη 
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οικονομία για την ΕΕ πρέπει να 
διασφαλίζει την εξισορροπημένη 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη· ζητεί 
να θεσπιστεί φιλόδοξη βιώσιμη 
βιομηχανική πολιτική, με έμφαση στην 
απόδοση των πόρων· τονίζει ότι η πράσινη 
οικονομία πρέπει να προσφέρει προοπτικές 
για αξιοπρεπείς και καλά αμειβόμενες 
θέσεις απασχόλησης, με εστίαση στην 
προστασία του περιβάλλοντος·

οικονομία για την ΕΕ πρέπει να 
διασφαλίζει την εξισορροπημένη 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη· ζητεί 
να θεσπιστεί φιλόδοξη βιώσιμη 
βιομηχανική πολιτική, με έμφαση στην 
απόδοση των πόρων· τονίζει ότι η πράσινη 
οικονομία πρέπει να προσφέρει προοπτικές 
για αξιοπρεπείς και καλά αμειβόμενες 
θέσεις απασχόλησης, με ίσες ευκαιρίες 
τόσο για τους άνδρες όσο και για τις 
γυναίκες και με εστίαση στην προστασία 
του περιβάλλοντος·

Or. en

Τροπολογία 34
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. είναι της άποψης ότι μια νέα βιώσιμη 
οικονομία για την ΕΕ πρέπει να 
διασφαλίζει την εξισορροπημένη 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη· ζητεί 
να θεσπιστεί φιλόδοξη βιώσιμη
βιομηχανική πολιτική, με έμφαση στην 
απόδοση των πόρων· τονίζει ότι η πράσινη 
οικονομία πρέπει να προσφέρει προοπτικές 
για αξιοπρεπείς και καλά αμειβόμενες 
θέσεις απασχόλησης, με εστίαση στην 
προστασία του περιβάλλοντος·

5. είναι της άποψης ότι μια νέα βιώσιμη 
οικονομία για την ΕΕ πρέπει να 
διασφαλίζει την εξισορροπημένη 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη· ζητεί 
να θεσπιστεί φιλόδοξη βιομηχανική 
πολιτική, με έμφαση στην απόδοση των 
πόρων· τονίζει ότι η πράσινη οικονομία 
πρέπει να προσφέρει προοπτικές για 
αξιοπρεπείς και καλά αμειβόμενες θέσεις 
απασχόλησης, με εστίαση στην προστασία 
του περιβάλλοντος·

Or. en

Τροπολογία 35
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επικροτεί τα υφιστάμενα 
πανεπιστημιακά προγράμματα ή 
προγράμματα κατάρτισης στην εργασία 
που επικεντρώνονται στην οικολογική, 
οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα, 
και τονίζει ότι υπάρχουν νέες 
εκπαιδευτικές ανάγκες που πρέπει να 
πληρούνται όσον αφορά την ανάπτυξη 
βιώσιμων θέσεων εργασίας·

6. επικροτεί τα υφιστάμενα 
πανεπιστημιακά προγράμματα ή 
προγράμματα κατάρτισης στην εργασία 
που επικεντρώνονται στην οικολογική, 
οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα, 
και τονίζει ότι υπάρχουν νέες 
εκπαιδευτικές ανάγκες που πρέπει να 
πληρούνται όσον αφορά την ανάπτυξη 
επιχειρηματικού πνεύματος·

Or. en

Τροπολογία 36
Mikael Gustafsson
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επικροτεί τα υφιστάμενα 
πανεπιστημιακά προγράμματα ή 
προγράμματα κατάρτισης στην εργασία 
που επικεντρώνονται στην οικολογική, 
οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα, 
και τονίζει ότι υπάρχουν νέες 
εκπαιδευτικές ανάγκες που πρέπει να 
πληρούνται όσον αφορά την ανάπτυξη 
βιώσιμων θέσεων εργασίας·

6. επικροτεί τα υφιστάμενα 
πανεπιστημιακά προγράμματα ή 
προγράμματα κατάρτισης στην εργασία 
που επικεντρώνονται στην οικολογική, 
οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα, 
και τονίζει ότι υπάρχουν νέες 
εκπαιδευτικές ανάγκες που πρέπει να 
πληρούνται όσον αφορά την ανάπτυξη 
βιώσιμων θέσεων εργασίας και 
υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό η 
εκπαίδευση και η κατάρτιση για πράσινες 
θέσεις εργασίας να λαμβάνουν σοβαρά 
υπόψη τις πτυχές της ισότητας των 
φύλων·

Or. en

Τροπολογία 37
Mikael Gustafsson
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
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Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. χαιρετίζει την ανακοίνωση της 
Επιτροπής «Καινοτομία για ένα βιώσιμο 
μέλλον – Το σχέδιο δράσης για την 
οικοκαινοτομία (Eco-AP)» 
(COM(2011)0899)·

7. χαιρετίζει την ανακοίνωση της 
Επιτροπής «Καινοτομία για ένα βιώσιμο 
μέλλον – Το σχέδιο δράσης για την 
οικοκαινοτομία (Eco-AP)» 
(COM(2011)0899)· εκφράζει, ωστόσο, τη 
λύπη του για το γεγονός ότι στο σχέδιο 
δεν γίνεται αναφορά στην ισότητα των 
φύλων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος του ορισμού της βιώσιμης 
οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 38
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή να χαρτογραφήσει 
διαφορετικές αντιλήψεις της οικολογικής 
καινοτομίας και τις σχετικές προκλήσεις, 
και να οικοδομήσει μια κοινή αντίληψη 
σχετικά με τις διάφορες στρατηγικές 
ευκαιρίες οικοκαινοτομίας για το μέλλον·

9. καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια 
προσέγγιση για τη μεταβαλλόμενη 
αντίληψη της οικολογικής καινοτομίας και 
τις σχετικές προκλήσεις, και να 
οικοδομήσει μια κοινή αντίληψη σχετικά 
με τις διάφορες στρατηγικές ευκαιρίες 
οικοκαινοτομίας για το μέλλον·

Or. en

Τροπολογία 39
Marusya Lyubcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9а. παροτρύνει την Επιτροπή να 
υιοθετήσει τυποποιημένη ορολογία για 
την οικοκαινοτομία, η οποία θα 
χρησιμοποιείται από όλα τα κράτη μέλη 
με στόχο τη διευκόλυνση της μεταφοράς 
και της νομικής προστασίας των 
καινοτομιών·

Or. bg

Τροπολογία 40
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. έχει υπόψη τον ορισμό της Eurostat 
των «πράσινων θέσεων εργασίας» (στον 
τομέα των περιβαλλοντικών αγαθών και 
υπηρεσιών), που για παράδειγμα ορίζει ότι 
οι «πράσινες» τεχνολογίες και τα προϊόντα 
πρέπει να έχουν ως πρωταρχικό στόχο την 
προστασία του περιβάλλοντος ή τη 
διαχείριση των πόρων, για να αποφευχθούν 
αποκλίνοντα στατιστικά στοιχεία, αλλά 
θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να 
αναπτυχθεί περαιτέρω ένας 
πανευρωπαϊκός ενιαίος ορισμός των 
πράσινων θέσεων εργασίας και της 
ανάπτυξης, που, για παράδειγμα, θα 
περιλαμβάνει επίσης τον δημόσιο τομέα 
των μεταφορών·

10. έχει υπόψη τον ορισμό της Eurostat 
των «πράσινων θέσεων εργασίας» (στον 
τομέα των περιβαλλοντικών αγαθών και 
υπηρεσιών), που για παράδειγμα ορίζει ότι 
οι «πράσινες» τεχνολογίες και τα προϊόντα 
πρέπει να έχουν ως πρωταρχικό στόχο την 
προστασία του περιβάλλοντος ή τη
διαχείριση των πόρων, για να αποφευχθούν 
αποκλίνοντα στατιστικά στοιχεία·

Or. en

Τροπολογία 41
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. έχει υπόψη τον ορισμό της Eurostat 
των «πράσινων θέσεων εργασίας» (στον 
τομέα των περιβαλλοντικών αγαθών και 
υπηρεσιών), που για παράδειγμα ορίζει ότι 
οι «πράσινες» τεχνολογίες και τα προϊόντα 
πρέπει να έχουν ως πρωταρχικό στόχο την 
προστασία του περιβάλλοντος ή τη 
διαχείριση των πόρων, για να αποφευχθούν 
αποκλίνοντα στατιστικά στοιχεία, αλλά 
θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί 
περαιτέρω ένας πανευρωπαϊκός ενιαίος 
ορισμός των πράσινων θέσεων εργασίας 
και της ανάπτυξης, που, για παράδειγμα, 
θα περιλαμβάνει επίσης τον δημόσιο 
τομέα των μεταφορών·

10. έχει υπόψη τον ορισμό της Eurostat 
των «πράσινων θέσεων εργασίας» (στον 
τομέα των περιβαλλοντικών αγαθών και 
υπηρεσιών), που για παράδειγμα ορίζει ότι 
οι «πράσινες» τεχνολογίες και τα προϊόντα 
πρέπει να έχουν ως πρωταρχικό στόχο την 
προστασία του περιβάλλοντος ή τη 
διαχείριση των πόρων, για να αποφευχθούν 
αποκλίνοντα στατιστικά στοιχεία, αλλά 
θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί 
ένας πανευρωπαϊκός ενιαίος ορισμός των 
πράσινων θέσεων εργασίας και της 
ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 42
Karin Kadenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. έχει υπόψη τον ορισμό της Eurostat 
των «πράσινων θέσεων εργασίας» (στον 
τομέα των περιβαλλοντικών αγαθών και 
υπηρεσιών), που για παράδειγμα ορίζει ότι 
οι «πράσινες» τεχνολογίες και τα προϊόντα 
πρέπει να έχουν ως πρωταρχικό στόχο την 
προστασία του περιβάλλοντος ή τη 
διαχείριση των πόρων, για να αποφευχθούν 
αποκλίνοντα στατιστικά στοιχεία, αλλά 
θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί 
περαιτέρω ένας πανευρωπαϊκός ενιαίος 
ορισμός των πράσινων θέσεων εργασίας 
και της ανάπτυξης, που, για παράδειγμα, 
θα περιλαμβάνει επίσης τον δημόσιο τομέα 
των μεταφορών·

10. έχει υπόψη τον ορισμό της Eurostat 
των «πράσινων θέσεων εργασίας» (στον 
τομέα των περιβαλλοντικών αγαθών και 
υπηρεσιών), που για παράδειγμα ορίζει ότι 
οι «πράσινες» τεχνολογίες και τα προϊόντα 
πρέπει να έχουν ως πρωταρχικό στόχο την 
προστασία του περιβάλλοντος ή τη 
διαχείριση των πόρων, για να αποφευχθούν 
αποκλίνοντα στατιστικά στοιχεία, αλλά 
θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί 
περαιτέρω ένας πανευρωπαϊκός ενιαίος 
ορισμός των πράσινων θέσεων εργασίας 
και της ανάπτυξης, που, για παράδειγμα, 
θα περιλαμβάνει επίσης τον δημόσιο τομέα 
των μεταφορών· θεωρεί χρήσιμο να 
εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης ενός πιο 
ολοκληρωμένου ορισμού για τις 
«πράσινες θέσεις εργασίας», ο οποίος σε 
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μετέπειτα στάδιο θα καλύπτει πρόσθετες 
θέσεις εργασίας/δραστηριότητες·

Or. en

Τροπολογία 43
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει το ανεκμετάλλευτο 
περιβαλλοντικό δυνητικό όφελος της 
οικολογικής καινοτομίας, δεδομένου ότι 
αναμένεται να συμβάλει στη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μέσω, 
μεταξύ άλλων, της αυξημένης χρήσης 
ανακυκλωμένων υλικών και της 
παραγωγής προϊόντων ποιότητας που 
έχουν λιγότερες επιπτώσεις στο 
περιβάλλον, καθώς και να διευκολύνει 
φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες 
παραγωγής και υπηρεσίες· τονίζει την 
ανάγκη να στοχευθούν δράσεις για τις 
δυσχέρειες και τα εμπόδια που 
παρεμποδίζουν την εμπορευματοποίηση 
της οικολογικής καινοτομίας και τη 
διεθνοποίηση των εν λόγω προϊόντων και 
υπηρεσιών·

11. τονίζει το ανεκμετάλλευτο 
περιβαλλοντικό δυνητικό όφελος της 
οικολογικής καινοτομίας, δεδομένου ότι 
αναμένεται να συμβάλει στη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μέσω, 
μεταξύ άλλων, της αυξημένης χρήσης 
ανακυκλωμένων υλικών και της 
παραγωγής προϊόντων ποιότητας που 
έχουν λιγότερες επιπτώσεις στο 
περιβάλλον, καθώς και να διευκολύνει 
φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες 
παραγωγής και υπηρεσίες· τονίζει την 
ανάγκη να στοχευθούν δράσεις για τις 
δυσχέρειες και τα εμπόδια που 
παρεμποδίζουν την εμπορευματοποίηση 
της οικολογικής καινοτομίας σε παγκόσμιο 
επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 44
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει το ανεκμετάλλευτο 
περιβαλλοντικό δυνητικό όφελος της 
οικολογικής καινοτομίας, δεδομένου ότι 

11. τονίζει το ανεκμετάλλευτο 
περιβαλλοντικό δυνητικό όφελος της 
οικολογικής καινοτομίας, δεδομένου ότι 
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αναμένεται να συμβάλει στη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μέσω, 
μεταξύ άλλων, της αυξημένης χρήσης 
ανακυκλωμένων υλικών και της 
παραγωγής προϊόντων ποιότητας που
έχουν λιγότερες επιπτώσεις στο 
περιβάλλον, καθώς και να διευκολύνει 
φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες 
παραγωγής και υπηρεσίες· τονίζει την 
ανάγκη να στοχευθούν δράσεις για τις 
δυσχέρειες και τα εμπόδια που 
παρεμποδίζουν την εμπορευματοποίηση 
της οικολογικής καινοτομίας και τη 
διεθνοποίηση των εν λόγω προϊόντων και 
υπηρεσιών·

αναμένεται να συμβάλει στη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, άλλων 
ρύπων και της παραγωγής αποβλήτων
μέσω, μεταξύ άλλων, της αυξημένης 
χρήσης ανακυκλωμένων υλικών και της 
παραγωγής προϊόντων ποιότητας που 
έχουν λιγότερες επιπτώσεις στο 
περιβάλλον, καθώς και να διευκολύνει 
φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες 
παραγωγής και υπηρεσίες· τονίζει την 
ανάγκη να στοχευθούν δράσεις για τις 
δυσχέρειες και τα εμπόδια που 
παρεμποδίζουν την εμπορευματοποίηση 
της οικολογικής καινοτομίας και τη 
διεθνοποίηση των εν λόγω προϊόντων και 
υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 45
Franco Bonanini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει το ανεκμετάλλευτο 
περιβαλλοντικό δυνητικό όφελος της 
οικολογικής καινοτομίας, δεδομένου ότι 
αναμένεται να συμβάλει στη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μέσω, 
μεταξύ άλλων, της αυξημένης χρήσης 
ανακυκλωμένων υλικών και της 
παραγωγής προϊόντων ποιότητας που 
έχουν λιγότερες επιπτώσεις στο 
περιβάλλον, καθώς και να διευκολύνει 
φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες 
παραγωγής και υπηρεσίες· τονίζει την 
ανάγκη να στοχευθούν δράσεις για τις 
δυσχέρειες και τα εμπόδια που 
παρεμποδίζουν την εμπορευματοποίηση 
της οικολογικής καινοτομίας και τη 
διεθνοποίηση των εν λόγω προϊόντων και 
υπηρεσιών·

11. τονίζει το ανεκμετάλλευτο 
περιβαλλοντικό δυνητικό όφελος της 
οικολογικής καινοτομίας, δεδομένου ότι 
αναμένεται να συμβάλει στη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μέσω, 
μεταξύ άλλων, της αυξημένης χρήσης 
ανακυκλωμένων υλικών και της 
παραγωγής προϊόντων ποιότητας που 
έχουν λιγότερες επιπτώσεις στο 
περιβάλλον, καθώς και να διευκολύνει 
φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες 
παραγωγής και υπηρεσίες· θεωρεί ότι η 
έννοια της οικολογικής καινοτομίας 
πρέπει να εφαρμοστεί και στις τοπικές 
παραγωγές, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή 
στον τομέα των γεωργικών τροφίμων και 
τη βιοτεχνία, με τρόπο που να ευνοείται ο 
επωφελής συνδυασμός μεταξύ της 
τεχνολογικής και παραγωγικής 
καινοτομίας, της βιώσιμης ανάπτυξης 
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των εδαφών, της ορθής αξιοποίησης των 
φυσικών πόρων και της υδρογεωλογικής 
προστασίας του εδάφους, της προστασίας 
της νοοτροπίας του ανήκειν, των 
ανθρώπινων πόρων και των τοπικών 
παραδόσεων· τονίζει την ανάγκη να 
στοχευθούν δράσεις για τις δυσχέρειες και 
τα εμπόδια που παρεμποδίζουν την 
εμπορευματοποίηση της οικολογικής 
καινοτομίας και τη διεθνοποίηση των εν 
λόγω προϊόντων και υπηρεσιών·

Or. it

Τροπολογία 46
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. ζητεί από την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει ειδικές συστάσεις για την 
οικοκαινοτομία στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
με στόχο την προώθηση της βιώσιμης 
ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 47
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. επισημαίνει τον ρόλο που ήδη 
διαδραματίζει η παραγωγή τροφίμων 
όσον αφορά τις «πράσινες θέσεις 
εργασίας»· τονίζει την ανάγκη περαιτέρω 
ανάπτυξης της σύνδεσης μεταξύ της 
επιχειρηματικότητας και της παραγωγής 
τροφίμων με στόχο την επίτευξη 
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«πράσινης ανάπτυξης» σε πραγματικούς 
όρους·

Or. en

Τροπολογία 48
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια 
συστηματική προσέγγιση της πολιτικής για 
την οικολογική καινοτομία, σε ένα υγιές 
πλαίσιο συνθηκών που θα επιτρέπει 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού για την 
οικολογική καινοτομία στις επιχειρήσεις 
και μια υποδομή που θα επιτρέπει στις 
επιχειρήσεις και τους καταναλωτές να 
κάνουν βιώσιμες επιλογές·

12. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια 
συστηματική προσέγγιση της πολιτικής για 
την οικολογική καινοτομία, με διαφανή, 
τυποποιημένα κριτήρια για την 
οικολογική καινοτομία στις επιχειρήσεις 
και μια υποδομή που θα επιτρέπει στις 
επιχειρήσεις και τους καταναλωτές να 
κάνουν συνειδητές επιλογές·

Or. en

Τροπολογία 49
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να θεσπίσουν οικολογικά 
πρότυπα για τις δημόσιες συμβάσεις με 
στόχο την ενίσχυση του ρόλου του 
καθοδηγητικού αρχικού πελάτη των 
δημόσιων φορέων·

Or. en
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Τροπολογία 50
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. δεδομένου ότι η οικολογική καινοτομία 
αφορά τη λήψη πολιτικών αποφάσεων σε 
διατομεακό επίπεδο, που κανένα 
υπουργείο ή οργανισμός δεν μπορεί να 
αντιμετωπίσει μόνο του, καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των 
υπουργείων και των διαφόρων επιπέδων 
λήψης πολιτικών αποφάσεων και να 
παρακολουθεί την εφαρμογή των σχετικών 
πολιτικών σε τακτική βάση·

13. δεδομένου ότι η οικολογική καινοτομία 
αφορά τη λήψη πολιτικών αποφάσεων σε 
διατομεακό επίπεδο, καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τη 
συνεργασία μεταξύ των υπουργείων και 
των διαφόρων επιπέδων λήψης πολιτικών 
αποφάσεων και να παρακολουθεί την 
εφαρμογή των σχετικών πολιτικών σε 
τακτική βάση·

Or. en

Τροπολογία 51
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. δεδομένου ότι η οικολογική 
καινοτομία αφορά τη λήψη πολιτικών 
αποφάσεων σε διατομεακό επίπεδο, που 
κανένα υπουργείο ή οργανισμός δεν 
μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο του, καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των 
υπουργείων και των διαφόρων επιπέδων 
λήψης πολιτικών αποφάσεων και να 
παρακολουθεί την εφαρμογή των σχετικών 
πολιτικών σε τακτική βάση·

13. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των 
υπουργείων και των διαφόρων επιπέδων 
λήψης πολιτικών αποφάσεων και να 
παρακολουθεί την εφαρμογή των σχετικών 
πολιτικών σε τακτική βάση·

Or. en
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Τροπολογία 52
Νίκος Χρυσόγελος
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. δεδομένου ότι η οικολογική καινοτομία 
αφορά τη λήψη πολιτικών αποφάσεων σε 
διατομεακό επίπεδο, που κανένα 
υπουργείο ή οργανισμός δεν μπορεί να 
αντιμετωπίσει μόνο του, καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των 
υπουργείων και των διαφόρων επιπέδων 
λήψης πολιτικών αποφάσεων και να 
παρακολουθεί την εφαρμογή των σχετικών 
πολιτικών σε τακτική βάση·

13. δεδομένου ότι η οικολογική καινοτομία 
αφορά τη λήψη πολιτικών αποφάσεων σε 
διατομεακό επίπεδο, που κανένα 
υπουργείο ή οργανισμός δεν μπορεί να 
αντιμετωπίσει μόνο του· υπογραμμίζει την 
ανάγκη ενσωμάτωσης της έννοιας της 
οικοκαινοτομίας σε όλους τους τομείς 
πολιτικής και καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τη 
συνεργασία μεταξύ των υπουργείων και 
των διαφόρων επιπέδων λήψης πολιτικών 
αποφάσεων και να παρακολουθεί την 
εφαρμογή των σχετικών πολιτικών σε 
τακτική βάση·

Or. en

Τροπολογία 53
Νίκος Χρυσόγελος
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί όλους τους βασικούς παράγοντες 
να συνεργαστούν για την ανάπτυξη, την 
καινοτομία και την απασχόληση σε κάθε 
τομέα, και να κάνουν χρήση των 
υφιστάμενων μέσων, όπως είναι 
συγκεκριμένα: οι τεχνολογικές 
πλατφόρμες, οι ομάδες εμπειρογνωμόνων, 
οι κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες, οι 
πρωτοπόρες αγορές, οι συνεργατικοί 
επιχειρηματικοί σχηματισμοί και οι 
υψηλού επιπέδου βιομηχανικοί όμιλοι·

14. καλεί όλους τους βασικούς παράγοντες 
να συνεργαστούν για την πράσινη
ανάπτυξη, την καινοτομία και την 
απασχόληση σε κάθε τομέα, και να κάνουν 
χρήση των υφιστάμενων μέσων, όπως οι 
τεχνολογικές πλατφόρμες, οι ομάδες 
εμπειρογνωμόνων, οι κοινές τεχνολογικές 
πρωτοβουλίες, οι πρωτοπόρες αγορές, οι 
συνεργατικοί επιχειρηματικοί σχηματισμοί 
και οι υψηλού επιπέδου βιομηχανικοί 
όμιλοι·
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Or. en

Τροπολογία 54
Νίκος Χρυσόγελος
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. αναγνωρίζει τον ρόλο των 
περιβαλλοντικών πολιτικών ως 
κινητήριου μοχλού καινοτομίας στις 
οικονομίες αγοράς, στις οποίες οι 
επιτακτικές απαιτήσεις αποτελούν 
κίνητρο καινοτομίας· υπενθυμίζει ότι τα 
αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα έχουν 
εξασφαλίσει στην ΕΕ κυρίαρχη θέση σε 
πολλούς αναπτυξιακούς τομείς και τονίζει 
ότι η ΕΕ πρέπει να επιδιώξει να 
διατηρήσει την κυριαρχία στην αγορά 
νέων πράσινων τεχνολογιών και 
ευρηματικών καινοτομιών·

Or. en

Τροπολογία 55
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να καταρτίσουν νέα νομοθεσία και να
ενισχύσουν την υφιστάμενη νομοθεσία 
στον τομέα της ανάπτυξης, και χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της 
αύξησης της ενεργειακής απόδοσης, 
παρέχοντας ασφάλεια δικαίου και 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού, καθώς 
και αύξηση των δημόσιων και ιδιωτικών 
επενδύσεων·

15. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν
την υφιστάμενη νομοθεσία στον τομέα της 
ανάπτυξης, και χρήσης ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και της αύξησης της 
ενεργειακής απόδοσης·
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Or. en

Τροπολογία 56
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να καταρτίσουν νέα νομοθεσία και να 
ενισχύσουν την υφιστάμενη νομοθεσία 
στον τομέα της ανάπτυξης, και χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της 
αύξησης της ενεργειακής απόδοσης, 
παρέχοντας ασφάλεια δικαίου και 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού, καθώς
και αύξηση των δημόσιων και ιδιωτικών 
επενδύσεων·

15. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ενισχύσουν τη νομοθεσία στον τομέα 
της ανάπτυξης, και χρήσης ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και της αύξησης της 
ενεργειακής απόδοσης, χρησιμοποιώντας 
διαφανή, τυποποιημένα κριτήρια 
επιλογής και ενισχύοντας τις δημόσιες και
ιδιωτικές επενδύσεις·

Or. en

Τροπολογία 57
Νίκος Χρυσόγελος
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. επισημαίνει τα οφέλη των 
φορολογικών πολιτικών και ζητεί από τα 
κράτη μέλη να μετατοπίσουν τους φόρους 
από την απασχόληση στη χρήση πόρων 
και τη ρύπανση, με στόχο την ενίσχυση 
της οικοκαινοτομίας·

Or. en

Τροπολογία 58
Mikael Gustafsson
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εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν το 
συντονισμό των πολιτικών αυτών, ιδίως 
στηρίζοντας περιφερειακών συνεργασιών
για την ανάπτυξη, την καινοτομία και την 
απασχόληση, καθώς και διασυνοριακές 
πρωτοβουλίες·

16. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν το 
συντονισμό των πολιτικών αυτών, ιδίως 
στηρίζοντας περιφερειακές συνεργασίες για 
την ανάπτυξη, την καινοτομία, την 
απασχόληση και τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ 
ανδρών και γυναικών, καθώς και 
διασυνοριακές πρωτοβουλίες·

Or. en

Τροπολογία 59
Νίκος Χρυσόγελος
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή να παράσχει μια 
πλατφόρμα που θα επιτρέπει στα κράτη 
μέλη να συντονίζουν τις προσπάθειές τους 
για τη δημιουργία νέων βιώσιμων θέσεων 
εργασίας και οικονομικής μεγέθυνσης·

17. εφιστά την προσοχή στο δυναμικό της 
οικοκαινοτομίας όσον αφορά τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας σε μια 
βιώσιμη οικονομία· καλεί την Επιτροπή να 
παράσχει μια πλατφόρμα που θα επιτρέπει 
στα κράτη μέλη να συντονίζουν τις 
προσπάθειές τους για τη δημιουργία νέων 
βιώσιμων θέσεων εργασίας και 
οικονομικής μεγέθυνσης·

Or. en

Τροπολογία 60
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή να παράσχει μια 
πλατφόρμα που θα επιτρέπει στα κράτη 
μέλη να συντονίζουν τις προσπάθειές τους 
για τη δημιουργία νέων βιώσιμων θέσεων 
εργασίας και οικονομικής μεγέθυνσης·

17. καλεί την Επιτροπή να παράσχει μια 
πλατφόρμα που θα επιτρέπει στα κράτη 
μέλη να συντονίζουν τις προσπάθειές τους 
για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 
και οικονομικής μεγέθυνσης·

Or. en

Τροπολογία 61
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί επειγόντως τα κράτη μέλη να 
ανταλλάσσουν εμπειρίες και βέλτιστες 
πρακτικές στον τομέα των ευκαιριών 
απασχόλησης κατά την ενασχόλησή τους 
με τις οικονομικές, κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής·

18. καλεί επειγόντως τα κράτη μέλη να 
ανταλλάσσουν εμπειρίες και βέλτιστες 
πρακτικές στον τομέα των ευκαιριών 
απασχόλησης κατά την ενασχόλησή τους 
με τις οικονομικές, κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης·

Or. en

Τροπολογία 62
Mikael Gustafsson
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί επειγόντως τα κράτη μέλη να 
ανταλλάσσουν εμπειρίες και βέλτιστες 
πρακτικές στον τομέα των ευκαιριών 
απασχόλησης κατά την ενασχόλησή τους 
με τις οικονομικές, κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της 

18. καλεί επειγόντως τα κράτη μέλη να 
ανταλλάσσουν εμπειρίες και βέλτιστες 
πρακτικές και να μην παραβλέπουν τις 
προκαταλήψεις λόγω φύλου στον τομέα 
των ευκαιριών απασχόλησης κατά την 
ενασχόλησή τους με τις οικονομικές, 
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κλιματικής αλλαγής· κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής·

Or. en

Τροπολογία 63
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. συνιστά στις περιφερειακές αρχές να 
εγκρίνουν αναπτυξιακές στρατηγικές 
σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής 
ΕΕ 2020 με σκοπό τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας στο πλαίσιο μιας 
βιώσιμης οικονομίας·

19. συνιστά στις τοπικές και τις 
περιφερειακές αρχές να εγκρίνουν, 
σύμφωνα με τη νομική και θεσμική δομή 
κάθε κράτους μέλους, αναπτυξιακές 
στρατηγικές σύμφωνα με τους στόχους της
στρατηγικής ΕΕ 2020 με σκοπό τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στο 
πλαίσιο μιας βιώσιμης οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 64
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. συνιστά στις περιφερειακές αρχές να 
εγκρίνουν αναπτυξιακές στρατηγικές 
σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής 
ΕΕ 2020 με σκοπό τη δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας στο πλαίσιο μιας 
βιώσιμης οικονομίας·

19. συνιστά στις περιφερειακές αρχές να 
εγκρίνουν αναπτυξιακές στρατηγικές 
σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής 
ΕΕ 2020 με σκοπό τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας για την ανάπτυξη της
οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 65
Νίκος Χρυσόγελος
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. συνιστά στις περιφερειακές αρχές να 
εγκρίνουν αναπτυξιακές στρατηγικές 
σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής 
ΕΕ 2020 με σκοπό τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας στο πλαίσιο μιας 
βιώσιμης οικονομίας·

19. ζητεί την οριζόντια ενσωμάτωση της 
έννοιας της οικοκαινοτομίας στα 
διαρθρωτικά ταμεία και στα ταμεία 
συνοχής· συνιστά στις περιφερειακές 
αρχές να εγκρίνουν αναπτυξιακές 
στρατηγικές σύμφωνα με τους στόχους της 
στρατηγικής ΕΕ 2020 με σκοπό τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στο 
πλαίσιο μιας βιώσιμης οικονομίας.

Or. en

Τροπολογία 66
Νίκος Χρυσόγελος
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. πιστεύει ότι η έλλειψη 
συγκεκριμένων στόχων πολιτικής για το 
κλίμα και την αποδοτική χρήση των 
πόρων εμποδίζει την εμπορική υλοποίηση 
των υφιστάμενων καινοτόμων 
τεχνολογιών·

Or. en

Τροπολογία 67
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. είναι της άποψης ότι η υπάρχουσα και 
η προτεινόμενη κοινοτική περιβαλλοντική 
νομοθεσία έχει σημαντικές δυνατότητες 
για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 
σε τομείς όπως ο αέρας, το έδαφος και το 
νερό, η ενέργεια, οι δημόσιες υπηρεσίες, τη
γεωργία, τις μεταφορές, τη δασοκομία και 
τη διαχείριση του περιβάλλοντος, και καλεί 
τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν η 
νομοθεσία·

20. είναι της άποψης ότι η υπάρχουσα και 
η προτεινόμενη κοινοτική περιβαλλοντική 
νομοθεσία, εφόσον οι επιπτώσεις τους 
έχουν εκτιμηθεί δεόντως ώστε να 
λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις τόσο 
στο περιβάλλον όσο και στην οικονομική 
ανταγωνιστικότητα, παρέχει δυνατότητες 
για τη διαμόρφωση συνθηκών για τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε 
τομείς όπως ο αέρας, το έδαφος και το 
νερό, η ενέργεια, οι δημόσιες υπηρεσίες, η
γεωργία, οι μεταφορές, η δασοκομία και η
διαχείριση του περιβάλλοντος, και καλεί 
τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν η 
νομοθεσία·

Or. en

Τροπολογία 68
Franco Bonanini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. είναι της άποψης ότι η υπάρχουσα και 
η προτεινόμενη κοινοτική περιβαλλοντική 
νομοθεσία έχει σημαντικές δυνατότητες 
για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 
σε τομείς όπως ο αέρας, το έδαφος και το 
νερό, η ενέργεια, οι δημόσιες υπηρεσίες, τη
γεωργία, τις μεταφορές, τη δασοκομία και 
τη διαχείριση του περιβάλλοντος, και καλεί 
τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν η 
νομοθεσία·

20. είναι της άποψης ότι η υπάρχουσα και 
η προτεινόμενη κοινοτική περιβαλλοντική 
νομοθεσία έχει σημαντικές δυνατότητες 
για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 
σε τομείς όπως ο αέρας, το έδαφος και το 
νερό, η ενέργεια, οι δημόσιες υπηρεσίες, η
γεωργία, οι μεταφορές, ο τουρισμός, η
δασοκομία και η διαχείριση του 
περιβάλλοντος, και καλεί τα κράτη μέλη 
να εφαρμόσουν η νομοθεσία·

Or. it

Τροπολογία 69
Νίκος Χρυσόγελος
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. τονίζει ότι πρέπει επειγόντως να 
βελτιωθεί η αποδοτικότητα της αγοράς 
άνθρακα της ΕΕ έτσι ώστε προσδοθεί 
επενδυτική ασφάλεια στις φιλικές προς το 
κλίμα τεχνολογίες·

Or. en

Τροπολογία 70
Νίκος Χρυσόγελος
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21a. υπογραμμίζει τη σημασία της 
καλύτερης ενσωμάτωσης βέλτιστων 
πρακτικών οικοκαινοτομίας στην 
πραγματική οικονομία ώστε η πρόοδος 
να καταστεί πιο εμφανής στην 
καθημερινή ζωή των ανθρώπων·

Or. en

Τροπολογία 71
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. τονίζει ότι η οικοκαινοτομία της ΕΕ 
οδηγεί σε πιο αποδοτική χρήση των 
πόρων εκτός των συνόρων μας, 
περιορίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο την 
εξάντληση των παγκόσμιων φυσικών 
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πόρων· παροτρύνει, ως εκ τούτου, τα 
κράτη μέλη να ενισχύσουν τις εθνικές 
τους στρατηγικές για την αποδοτική 
χρήση των πόρων και να διαδώσουν τις 
γνώσεις τους σε διεθνή φόρα·

Or. en

Τροπολογία 72
Νίκος Χρυσόγελος
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να θεσπίσουν περιβαλλοντικά 
πρότυπα και οικονομικά κίνητρα που θα 
δημιουργήσουν ένα αξιόπιστο πλαίσιο 
συνθηκών για περίοδο τουλάχιστον 10 
ετών, δημιουργώντας κατά αυτόν τον 
τρόπο ασφάλεια δικαίου και σχεδιασμού, 
η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την 
αξιοποίηση των αναπτυξιακών ευκαιριών 
που παρέχει η οικοκαινοτομία·

Or. en

Τροπολογία 73
Νίκος Χρυσόγελος
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21δ. σημειώνει ότι η αύξηση των 
κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ που 
χορηγούνται για ορυκτά καύσιμα 
εμποδίζει την ανάπτυξη των 
περιβαλλοντικών τεχνολογιών·
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Or. en

Τροπολογία 74
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εξαλείψουν μεσοπρόθεσμα όλες 
τις επιδοτήσεις και τη χρηματοδοτική 
στήριξη για τα ορυκτά καύσιμα και 
περιβαλλοντικά μη βιώσιμες πολιτικές·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 75
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εξαλείψουν μεσοπρόθεσμα όλες τις 
επιδοτήσεις και τη χρηματοδοτική στήριξη 
για τα ορυκτά καύσιμα και περιβαλλοντικά 
μη βιώσιμες πολιτικές·

22. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να καταργήσουν σταδιακά όλες τις 
επιδοτήσεις και τη χρηματοδοτική στήριξη 
για τα ορυκτά καύσιμα και περιβαλλοντικά 
μη βιώσιμες πολιτικές, καθώς και τις 
επιδοτήσεις που βλάπτουν τον 
ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 76
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εξαλείψουν μεσοπρόθεσμα όλες τις 
επιδοτήσεις και τη χρηματοδοτική στήριξη 
για τα ορυκτά καύσιμα και περιβαλλοντικά 
μη βιώσιμες πολιτικές·

22. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εξαλείψουν μεσοπρόθεσμα όλες τις 
επιδοτήσεις και τη χρηματοδοτική στήριξη 
για τα ορυκτά καύσιμα και περιβαλλοντικά 
μη βιώσιμες πολιτικές και να 
διασφαλίζουν μακροπρόθεσμα ότι η 
διάδοση των οικοκαινοτομιών και των 
περιβαλλοντικών τεχνολογιών δεν θα 
βασίζεται σε επιδοτήσεις και 
χρηματοδοτική στήριξη, οι οποίες 
στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό και την 
ελεύθερη αγορά, αλλά σε κανόνες της 
αγοράς και στην αποδοτικότητα κόστους·

Or. en

Τροπολογία 77
Νίκος Χρυσόγελος
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εξαλείψουν μεσοπρόθεσμα όλες τις 
επιδοτήσεις και τη χρηματοδοτική στήριξη 
για τα ορυκτά καύσιμα και περιβαλλοντικά 
μη βιώσιμες πολιτικές·

22. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εξαλείψουν μεσοπρόθεσμα όλες τις 
επιδοτήσεις και τη χρηματοδοτική στήριξη 
για τα ορυκτά καύσιμα και περιβαλλοντικά 
μη βιώσιμες πολιτικές· ζητεί η ενίσχυση 
με δημόσιες επενδύσεις εν γένει να 
εξαρτάται από την επιλογή μεθόδων 
παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 78
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εξαλείψουν μεσοπρόθεσμα όλες τις 
επιδοτήσεις και τη χρηματοδοτική στήριξη 
για τα ορυκτά καύσιμα και
περιβαλλοντικά μη βιώσιμες πολιτικές·

22. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εξαλείψουν μεσοπρόθεσμα όλες τις 
επιδοτήσεις και τη χρηματοδοτική στήριξη 
για περιβαλλοντικά μη βιώσιμες πολιτικές·

Or. en

Τροπολογία 79
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22a. παροτρύνει την Επιτροπή να 
προσδιορίσει τις επιζήμιες για το 
περιβάλλον επιδοτήσεις ως «το 
αποτέλεσμα κυβερνητικής δράσης που 
παρέχει πλεονέκτημα σε καταναλωτές ή 
παραγωγούς, προκειμένου να 
συμπληρώσουν το εισόδημά τους ή να 
μειώσουν το κόστος, εισάγοντας, ωστόσο, 
κατά αυτόν τον τρόπο διακρίσεις εις 
βάρος ορθών περιβαλλοντικών 
πρακτικών»1· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να εγκρίνουν, χωρίς 
καθυστέρηση, συγκεκριμένα σχέδια έως 
το 2014, βάσει του εν λόγω ορισμού για τη 
σταδιακή κατάργηση, έως το 2020, όλων 
των επιζήμιων για το περιβάλλον 
επιδοτήσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
επιδοτήσεων που παρέχουν κίνητρα για 
μη αποδοτική χρήση ανανεώσιμων 
πόρων και των επιδοτήσεων των 
ορυκτών καυσίμων, και να υποβάλλουν 
εκθέσεις για την πρόοδο που 
επιτυγχάνεται μέσω των εθνικών 
μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων·
__________________
1Προσαρμογή από τον σχετικό ορισμό 
που έχει εγκρίνει ο ΟΟΣΑ (1998 και 
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2005), IEEP et al. 2007, βλ. 
http://ec.europa.eu/environment/enveco/ta
xation/index.htm 

Or. en

Τροπολογία 80
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22a. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να καταργήσουν όλους τους 
δασμούς που επιβάλλονται στα 
περιβαλλοντικά αγαθά·

Or. en

Τροπολογία 81
Marusya Lyubcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. χαιρετίζει τις δυνατότητες 
χρηματοδότησης της οικοκαινοτομίας στο 
πλαίσιο των προγραμμάτων COSME, 
Horizon 2020 και LIFE·

23. χαιρετίζει τις δυνατότητες 
χρηματοδότησης της οικοκαινοτομίας στο 
πλαίσιο των προγραμμάτων COSME, 
Horizon 2020 και LIFE, ενώ επιμένει ότι 
θα πρέπει να διατεθεί περισσότερη 
χρηματοδότηση για την επιτάχυνση της 
πρακτικής εφαρμογής των 
οικοκαινοτομιών που έχουν ήδη 
αναπτυχθεί·

Or. bg

Τροπολογία 82
Zofija Mazej Kukovič
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. χαιρετίζει τις δυνατότητες 
χρηματοδότησης της οικοκαινοτομίας στο 
πλαίσιο των προγραμμάτων COSME, 
Horizon 2020 και LIFE·

23. χαιρετίζει τις δυνατότητες 
χρηματοδότησης της οικοκαινοτομίας στο 
πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 
και των προγραμμάτων COSME, Horizon 
2020 και LIFE·

Or. en

Τροπολογία 83
Mikael Gustafsson
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει τα
απαραίτητα μέσα και να διαθέσει επαρκείς 
πιστώσεις από τον προϋπολογισμό για να 
διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση μεταξύ 
ΠΑΚ και Horizon 2020 όσον αφορά την 
οικοκαινοτομία·

24. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει τα 
απαραίτητα μέσα και να διαθέσει επαρκείς 
πιστώσεις από τον προϋπολογισμό για να 
διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση μεταξύ 
ΠΑΚ και Horizon 2020 όσον αφορά την 
οικοκαινοτομία και υπενθυμίζει ότι είναι 
απαραίτητη η ισορροπημένη συμμετοχή 
των φύλων στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων σε όλα τα στάδια και τις 
πτυχές της χρηματοδότησης·

Or. en

Τροπολογία 84
Marusya Lyubcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει τα 
απαραίτητα μέσα και να διαθέσει επαρκείς 
πιστώσεις από τον προϋπολογισμό για να 
διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση μεταξύ 
ΠΑΚ και Horizon 2020 όσον αφορά την 
οικοκαινοτομία·

24. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει τα 
απαραίτητα μέσα και να διαθέσει επαρκείς 
πιστώσεις από τον προϋπολογισμό για να 
διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση μεταξύ 
ΠΑΚ και Horizon 2020 όσον αφορά την 
οικοκαινοτομία, και να μειώσει τους 
διαδικαστικούς περιορισμούς και τις 
οικονομικές επιβαρύνσεις που 
επιβάλλονται στις μικρές και τις μεσαίες 
επιχειρήσεις·

Or. bg

Τροπολογία 85
Marusya Lyubcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24а. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
συμπεριλάβουν την οικοκαινοτομία στις 
στρατηγικές τους για την περίοδο 2014-
2020 ως μέσο προώθησης της πράσινης 
οικονομίας, της ανάπτυξης και της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, 
διασφαλίζοντας κατά τον τρόπο αυτόν 
την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας 
με ίσους όρους ανταγωνισμού και 
στηρίζοντας τη συνεργασία μεταξύ του 
εκπαιδευτικού, του επιχειρηματικού και 
επιστημονικού τομέα·

Or. bg

Τροπολογία 86
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί την Επιτροπή, ειδικότερα, να 
προγραμματίσει σαφώς καθορισμένες, 
εστιασμένες και ενισχυμένες πιστώσεις 
για σχέδια εμπορικής αξιοποίησης, 
κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, 
δικτύωση και διεθνοποίηση των 
οικολογικών καινοτομιών και την 
εμπορευματοποίησή τους στην ΕΕ από τις 
ΜΜΕ, ενδεχομένως με προϋπολογισμούς 
που θα προορίζονται αποκλειστικά για 
την οικολογική καινοτομία ως ελάχιστη 
εγγύηση·

26. καλεί την Επιτροπή, ειδικότερα, να 
προγραμματίσει σαφώς καθορισμένες 
πιστώσεις για σχέδια εμπορικής 
αξιοποίησης, κεφάλαια επιχειρηματικού 
κινδύνου, δικτύωση και διεθνοποίηση των 
οικολογικών καινοτομιών και την 
εμπορευματοποίησή τους στην ΕΕ από τις 
ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 87
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί την Επιτροπή, ειδικότερα, να 
προγραμματίσει σαφώς καθορισμένες, 
εστιασμένες και ενισχυμένες πιστώσεις για 
σχέδια εμπορικής αξιοποίησης, κεφάλαια 
επιχειρηματικού κινδύνου, δικτύωση και 
διεθνοποίηση των οικολογικών 
καινοτομιών και την εμπορευματοποίησή 
τους στην ΕΕ από τις ΜΜΕ, ενδεχομένως 
με προϋπολογισμούς που θα προορίζονται 
αποκλειστικά για την οικολογική 
καινοτομία ως ελάχιστη εγγύηση·

26. καλεί την Επιτροπή, ειδικότερα, να 
προγραμματίσει σαφώς καθορισμένες 
πιστώσεις για σχέδια εμπορικής 
αξιοποίησης, κεφάλαια επιχειρηματικού 
κινδύνου, δικτύωση και διεθνοποίηση των 
οικολογικών καινοτομιών και την 
εμπορευματοποίησή τους στην ΕΕ από τις 
ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 88
Franco Bonanini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί την Επιτροπή, ειδικότερα, να 
προγραμματίσει σαφώς καθορισμένες, 
εστιασμένες και ενισχυμένες πιστώσεις για 
σχέδια εμπορικής αξιοποίησης, κεφάλαια 
επιχειρηματικού κινδύνου, δικτύωση και 
διεθνοποίηση των οικολογικών 
καινοτομιών και την εμπορευματοποίησή 
τους στην ΕΕ από τις ΜΜΕ, ενδεχομένως 
με προϋπολογισμούς που θα προορίζονται 
αποκλειστικά για την οικολογική 
καινοτομία ως ελάχιστη εγγύηση·

26. καλεί την Επιτροπή, ειδικότερα, να 
προγραμματίσει σαφώς καθορισμένες, 
εστιασμένες και ενισχυμένες πιστώσεις για 
σχέδια εμπορικής αξιοποίησης, κεφάλαια 
επιχειρηματικού κινδύνου, δικτύωση και 
διεθνοποίηση των οικολογικών 
καινοτομιών, εξασφαλίζοντάς τους 
αποτελεσματική σύνδεση με τα δίκτυα 
και τα προγράμματα στήριξης για τη 
διεθνοποίηση των ΜΜΕ και βελτιωμένη 
πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές, 
καθώς και για την εμπορευματοποίησή 
τους στην ΕΕ από τις ΜΜΕ, ενδεχομένως 
με προϋπολογισμούς που θα προορίζονται 
αποκλειστικά για την οικολογική 
καινοτομία ως ελάχιστη εγγύηση·

Or. it

Τροπολογία 89
Νίκος Χρυσόγελος
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27a. πιστεύει ότι το δυναμικό των ΜΜΕ 
και των συνεταιρισμών όσον αφορά την 
προώθηση της οικοκαινοτομίας δεν έχει 
εξαντληθεί ακόμα· ζητεί, ως εκ τούτου, 
ειδικές δυνατότητες χρηματοδότησης για 
τις ΜΜΕ και τους συνεταιρισμούς όσον 
αφορά την έννοια της οικοκαινοτομίας·

Or. en

Τροπολογία 90
Νίκος Χρυσόγελος
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 β (νέα)
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27β. είναι πεπεισμένο ότι απαιτούνται 
καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία για 
τη βελτίωση των ευκαιριών δημιουργίας 
ικανοτήτων και δικτύωσης·

Or. en

Τροπολογία 91
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. υπογραμμίζει ότι η αύξηση των πόρων 
θα πρέπει να συνδυάζεται με απλοποίηση
των διαδικασιών χρηματοδότησης·

28. υπογραμμίζει την ανάγκη 
απλοποίησης των διαδικασιών 
χρηματοδότησης·

Or. en

Τροπολογία 92
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. υπογραμμίζει ότι η αύξηση των πόρων 
θα πρέπει να συνδυάζεται με απλοποίηση 
των διαδικασιών χρηματοδότησης·

28. υπογραμμίζει ότι η πιο αποδοτική 
χρήση των πόρων θα πρέπει να 
συνδυάζεται με απλοποίηση των 
διαδικασιών χρηματοδότησης·

Or. en

Τροπολογία 93
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)
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28α. ζητεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
να λάβει υπόψη την οικοκαινοτομία, τις 
θέσεις εργασίας που δημιουργεί και την 
ανάπτυξη που επιφέρει η περιβαλλοντική 
πολιτική στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς 
του να δώσει στην Ένωση την 
απαραίτητη ώθηση για την ανάπτυξή της 
σε σύγκριση με το τι συμβαίνει στις 
υπόλοιπες ηπείρους με τις οποίες η 
Ένωση ανταγωνίζεται, ώστε η 
περιβαλλοντική μετάβαση να μην 
επηρεάσει αισθητά τον ευρωπαϊκό 
ανταγωνισμό και να μην 
πραγματοποιηθεί υπό την προϋπόθεση 
ορισμένης αποβιομηχάνισης·

Or. fr


