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Τροπολογία 1
Damien Abad, António Fernando Correia De Campos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πολιτική θα πρέπει να βασίζεται στην 
κοινωνική οικονομία της αγοράς και ότι θα 
πρέπει να αποσκοπεί στη μείωση του 
κόστους συναλλαγής για μια 
ανταγωνιστική και βιώσιμη βιομηχανία 
στην Ευρώπη, επιτρέποντας την 
αποτελεσματική κατανομή των πόρων 
μέσω των αγορών· εκτιμά, ως εκ τούτου, 
ότι η θέσπιση δεσμευτικών ποσοτικών 
στόχων για τη βιομηχανία ή τις δημόσιες 
συμβάσεις θα πρέπει να αποφεύγεται

1. τονίζει ότι μια φιλόδοξη ευρωπαϊκή 
βιομηχανική πολιτική θα πρέπει να 
θεμελιωθεί στην κοινωνική οικονομία της 
αγοράς και να στηρίζεται σε μια 
εσωτερική αγορά ισχυρή, τόσο εντός των 
συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο 
και εκτός αυτής· στο πλαίσιο αυτό  εκτιμά 
ότι είναι ουσιώδες να ανταποκρίνεται στις 
ευκαιρίες και στις προκλήσεις της 
παγκοσμιοποίησης, συνδυάζοντας όλα τα 
μέσα της βιομηχανικής πολιτικής  (όπως, 
π.χ., την πολιτική ΕΤΑ, την περιφερειακή 
πολιτική και την πολιτική συνοχής, την 
πολιτική ανταγωνισμού, την εμπορική 
πολιτική και την "έξυπνη νομοθεσία")·

Or. fr

Τροπολογία 2
Damien Abad, António Fernando Correia De Campos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. εκτιμά ότι η ευρωπαϊκή  βιομηχανική 
πολιτική πρέπει επίσης να στηρίζεται σε 
συγκεκριμένα σχέδια που επιφέρουν απτά 
οφέλη στις επιχειρήσεις και στους
πολίτες, όπως π.χ. τα προγράμματα  
GMES, Galileo ή ITER·

Or. fr
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Τροπολογία 3
Louis Grech

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. υπογραμμίζει ότι, κατά τη 
διαμόρφωση και εφαρμογή μιας
βιομηχανικής πολιτικής εντός της ΕΕ, 
είναι ανάγκη να υπάρχει ένας αυτόματος
μηχανισμός που θα προβλέπει την 
εξέταση των συνθηκών και του 
προορισμού όσον αφορά τη διάθεση 
βιομηχανικών αποβλήτων, ειδικά τοξικών 
αποβλήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί 
ότι τα βιομηχανικά απόβλητα δεν 
δημιουργούν περιβαλλοντική, οικονομική
ή κοινωνική επιβάρυνση για τις 
κοινότητες τόσο εντός της ΕΕ όσο και σε 
τρίτες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 4
António Fernando Correia De Campos, Damien Abad

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι η ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς είναι ουσιαστικής 
σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας· καλεί την 
Επιτροπή να προσδιορίσει το πεδίο 
εναρμόνισης η οποία να ενισχύει την 
αποτελεσματικότητα και βελτιωμένης 
διακυβέρνησης στο πλαίσιο της 
επικείμενης Πράξης της Ενιαίας Αγοράς 

2. παρατηρεί ότι η ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς είναι ουσιαστικής 
σημασίας για την αύξηση της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας· υπογραμμίζει ότι οι 
ευρωπαϊκές βιομηχανίες χρειάζονται το 
κατάλληλο πλαίσιο για να δημιουργήσουν 
και να αναπτύξουν προσφορές σε 
ευρωπαϊκή κλίμακα και, στο πλαίσιο 
αυτό, εκφράζει την ικανοποίησή του για
τις προτάσεις που περιέχει η «Πράξη της 
Ενιαίας Αγοράς. Πάντα στο ίδιο πλαίσιο  
καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει το 
πεδίο εναρμόνισης η οποία να ενισχύει την 
αποτελεσματικότητα και να βελτιώνει τη 



AM\850420EL.doc 5/18 PE454.466v01-00

EL

διακυβέρνηση στο πλαίσιο της Πράξης της 
Ενιαίας Αγοράς, συγκεκριμένα δε σε ό,τι 
αφορά τον ΦΠΑ, τα δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας και το 
ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, την 
παγκόσμια τυποποίηση, τη σήμανση και 
τις ειδικές προδιαγραφές·

Or. fr

Τροπολογία 5
Jürgen Creutzmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αναλάβουν ενεργητικότερο ρόλο στη 
διαχείριση της ενιαίας αγοράς, 
βελτιώνοντας τη συνεργασία μεταξύ των 
εθνικών αρχών και ενισχύοντας τη 
μεταφορά, την εφαρμογή και την επιβολή 
των κανόνων της ενιαίας αγοράς επί 
τόπου· ζητεί από τα κράτη μέλη να 
μειώσουν το κόστος συναλλαγών με 
πρόσθετα μέτρα, επί παραδείγματι με 
αποτελεσματικότερη ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση·

Or. en

Τροπολογία 6
Philippe Juvin, Damien Abad

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. υπογραμμίζει την οικονομική 
σημασία που έχουν για τον ευρωπαϊκό 
βιομηχανικό ιστό οι ΜΜΕ και οι 
βιοτεχνίες· επομένως, επιμένει ότι είναι 
ανάγκη να τεθεί η αρχή "Think small 
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first" την οποία πρεσβεύει η "Πράξη για 
τις Μικρές Επιχειρήσεις" στον πυρήνα 
της νέας βιομηχανικής πολιτικής της ΕΕ 
για να εξασφαλιστεί ότι κατά τη χάραξη 
και την εφαρμογή της θα ληφθούν υπόψη 
οι ιδιαιτερότητες των επιχειρήσεων 
αυτών·

Or. fr

Τροπολογία 7
Malcolm Harbour

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. τονίζει ότι οι δημόσιες αρχές πρέπει 
να στηρίξουν την ανάπτυξη βασικών 
τεχνολογιών και υπογραμμίζει ότι είναι 
ανάγκη να επιταχυνθεί η ανάπτυξη 
προτύπων, δεδομένου ότι αυτά έχουν 
καίρια σημασία για τη διατήρηση της 
βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας της 
ΕΕ και την τόνωση μιας νέας ανάπτυξης, 
ιδιαίτερα προτύπων που δίνουν ώθηση 
στην καινοτομία σε σχέση με 
αναδυόμενες περιβαλλοντικές και 
κοινωνικές προκλήσεις·

Or. en

Τροπολογία 8
Jürgen Creutzmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 β. επιβεβαιώνει ότι η αποτελεσματική 
εποπτεία ολόκληρης της εσωτερικής
αγοράς έχει καίρια σημασία για την 
προστασία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας 
από τον αθέμιτο ανταγωνισμό· 
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ενθαρρύνει την Επιτροπή να υποβάλει 
φιλόδοξες προτάσεις για τη 
μεταρρύθμιση του ισχύοντος συστήματος 
εποπτείας της αγοράς, ενισχύοντας το 
ρόλο της ΕΕ στο συντονισμό μεταξύ των 
εθνικών αρχών εποπτείας της αγοράς και 
των τελωνειακών αρχών και 
εξασφαλίζοντας ότι διατίθενται επαρκείς 
πόροι σε όλα τα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 9
António Fernando Correia De Campos, Damien Abad

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει και να 
συνεχίσει τη στρατηγική βελτίωσης της 
νομοθεσίας της, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ιδιαίτερες ανάγκες των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων· δηλώνει ότι "η θωράκιση 
της ανταγωνιστικότητας" θα πρέπει να 
περιλαμβάνεται στις αξιολογήσεις του 
αντίκτυπου των μελλοντικών νομοθετικών 
προτάσεων

3. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τη 
στρατηγική βελτίωσης της νομοθεσίας της, 
δημιουργώντας συστήματα «της μίας και 
μόνης θυρίδας» και προωθώντας 
διασυνοριακές διοικητικές λύσεις άμεσης 
επικοινωνίας, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ιδιαίτερες ανάγκες των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων· δηλώνει ότι "η θωράκιση 
της ανταγωνιστικότητας" θα πρέπει να 
περιλαμβάνεται στις αξιολογήσεις του 
αντίκτυπου των μελλοντικών νομοθετικών 
προτάσεων·

Or. fr

Τροπολογία 10
Jürgen Creutzmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει και να 
συνεχίσει τη στρατηγική βελτίωσης της 
νομοθεσίας της, λαμβάνοντας υπόψη τις 

3. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει και να 
συνεχίσει τη στρατηγική βελτίωσης της 
νομοθεσίας της, λαμβάνοντας υπόψη τις 
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ιδιαίτερες ανάγκες των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων· δηλώνει ότι "η θωράκιση 
της ανταγωνιστικότητας" θα πρέπει να 
περιλαμβάνεται στις αξιολογήσεις του 
αντίκτυπου των μελλοντικών νομοθετικών 
προτάσεων·

ιδιαίτερες ανάγκες των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων· δηλώνει ότι η Επιτροπή 
πρέπει να δώσει μεγαλύτερη σημασία 
στον αντίκτυπο της νέας νομοθεσίας στην 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας στις 
αξιολογήσεις του αντίκτυπου που 
διενεργεί, να ελέγξει την υφισταμένη 
νομοθεσία και να την καταργήσει εάν 
διαπιστωθεί ότι είναι επιζήμια για τον 
ανταγωνισμό·

Or. en

Τροπολογία 11
Jürgen Creutzmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 a. υπογραμμίζει ότι η ευρωπαϊκή 
βιομηχανική πολιτική πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη ολόκληρη την αλυσίδα 
εφοδιασμού, η οποία βασίζεται σε μεγάλο 
βαθμό στις ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να επεκτείνουν και να 
βελτιώσουν πρωτοβουλίες όπως το 
"Enterprise Europe Network" ώστε να 
ευαισθητοποιηθούν οι ΜΜΕ σε σχέση με 
τα δυνητικά οφέλη διασυνοριακών 
συνεργασιών και να αυξηθεί ο αριθμός
των ΜΜΕ που επωφελούνται από τη 
βοήθεια που χορηγείται για την πρόσβαση 
σε νέες αγορές, την αξιοποίηση νέων
τεχνολογιών και την εξασφάλιση 
χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ· 

Or. en

Τροπολογία 12
Jürgen Creutzmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα) 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 β. υπενθυμίζει ότι το ευρωπαϊκό 
σύστημα τυποποίησης έχει συμβάλει 
επιτυχώς στην ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς και στην 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας· καλεί, ωστόσο, την 
Επιτροπή να προτείνει μέτρα για την 
περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των 
ευρωπαϊκών προτύπων και την 
επιτάχυνση των διαδικασιών 
τυποποίησης προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ότι οι νέες τεχνολογίες 
αξιοποιούνται ταχύτερα στην παραγωγή 
καινοτόμων προϊόντων που μπορούν να 
πωλούνται σε ολόκληρη την εσωτερική 
αγορά· σημειώνει ότι οι περαιτέρω 
βελτιώσεις πρέπει να εξασφαλίζουν την 
εγγύτητα μεταξύ των διαδικασιών 
καθορισμού προτύπων και της αγοράς
και να ενισχύουν τη συμμετοχή και την 
πρόσβαση των ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 13
Jürgen Creutzmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 γ. σημειώνει ότι οι προ-εμπορικές 
δημόσιες συμβάσεις μπορούν να δώσουν 
αποφασιστική αρχική ώθηση σε νέες 
αγορές στον τομέα των καινοτόμων και 
πράσινων τεχνολογιών βελτιώνοντας 
παράλληλα την ποιότητα και την 
αποτελεσματικότητα των δημόσιων 
υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να ενημερώνουν καλύτερα τις 
δημόσιες αρχές σχετικά με υφιστάμενες 
δυνατότητες στον τομέα των προ-
εμπορικών δημοσίων συμβάσεων·
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Or. en

Τροπολογία 14
António Fernando Correia De Campos, Damien Abad

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ενισχύσουν τις βασικές τεχνολογίες 
μέσω ενός φιλικού προς την καινοτομία 
και ουδέτερου τεχνολογικά πλαισίου· 
παροτρύνει τις δημόσιες αρχές να 
στηρίζουν τη δημόσια αποδοχή των νέων 
τεχνολογιών, βάσει επιστημονικών 
στοιχείων·

4. εκτιμά ότι η καινοτομία αποτελεί τη 
βάση κάθε βιομηχανικής πολιτικής· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν τις βασικές τεχνολογίες μέσω 
ενός φιλικού προς την καινοτομία και 
ουδέτερου τεχνολογικά πλαισίου· στο 
πλαίσιο αυτό εκτιμά ότι οι δημόσιες 
συμβάσεις μπορούν να διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο, δίδοντας έμφαση στα 
κίνητρα για καινοτομία και την 
προώθηση βιώσιμων προϊόντων, κυρίως 
μέσω της ανάπτυξης προ-εμπορικών 
δημόσιων συμβάσεων, τομέας στον οποίο 
η Ευρωπαϊκή Ένωση ευρίσκεται μακράν 
όπισθεν των κύριων ανταγωνιστών της· 
θεωρεί σημαντική την ενίσχυση του 
ανθρώπινου δυναμικού, κυρίως 
λαμβάνοντας μέτρα για την αποφυγή της 
“διαρροής εγκεφάλων” από την Ευρώπη 
και προωθώντας τη δημιουργία 
συμπράξεων  σε τομείς καινοτομίας ώστε 
να εξασφαλιστεί η βιομηχανική αύξηση 
και η ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ, 
κυρίως μέσω συμπράξεων δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα·

Or. fr

Τροπολογία 15
Philippe Juvin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ενισχύσουν τις βασικές τεχνολογίες 
μέσω ενός φιλικού προς την καινοτομία 
και ουδέτερου τεχνολογικά πλαισίου· 
παροτρύνει τις δημόσιες αρχές να 
στηρίζουν τη δημόσια αποδοχή των νέων 
τεχνολογιών, βάσει επιστημονικών 
στοιχείων·

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ενισχύσουν τις βασικές τεχνολογίες 
μέσω ενός φιλικού προς την καινοτομία 
και ουδέτερου τεχνολογικά πλαισίου· 
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τον σεβασμό 
των δικαιωμάτων  πνευματικής και 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας· παροτρύνει τις 
δημόσιες αρχές να στηρίζουν τη δημόσια 
αποδοχή των νέων τεχνολογιών, βάσει 
επιστημονικών στοιχείων·

Or. fr

Τροπολογία 16
Damien Abad, Jürgen Creutzmann, Philippe Juvin, Frank Engel, Catherine Soullie, 
Constance Le Grip

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. υπογραμίζει ότι η προστασία των 
δικαιωμάτων  πνευματικής και 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας αποτελεί τον 
ακρογωνιαίο λίθο για την προστασία της 
ευρωπαϊκής τεχνογνωσίας και την 
προώθηση της καινοτομίας εντός της 
Ένωσης, όπερ προϋποθέτει 
εντατικοποίηση της καταπολέμησης της 
παραποίησης και μείωση του κόστους 
των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στην 
Ευρώπη·  στο πλαίσιο αυτό καλεί τα 
κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να συνεχίσουν τις προσπάθειές 
τους για τη δημιουργία το ταχύτερο 
δυνατόν ενός διπλώματος ευρωπαϊκής 
ευρεσιτεχνίας και ενός κατάλληλου 
συστήματος επίλυσης των διαφορών και 
να ενισχύσουν τα μέσα και τον 
συντονισμό μεταξύ των τελωνειακών 
αρχών και των αρχών εποπτείας της 
αγοράς, ώστε να ανιχνεύεται καλύτερα η 
είσοδος παραποιημένων προϊόντων στην 
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ενιαία αγορά·

Or. fr

Τροπολογία 17
Malcolm Harbour

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 a. θεωρεί ότι δεν πρέπει να υποτιμάται 
η σημασία των δημοσίων συμβάσεων για 
την τόνωση μιας καινοτόμου 
βιομηχανικής βάσης· καλεί εν 
προκειμένω τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό των 
προ-εμπορικών δημοσίων συμβάσεων ως 
κινητήριας δύναμης της καινοτομίας και 
ως εργαλείου για τη βελτίωση της 
συμμετοχής των ΜΜΕ στις δημόσιες 
συμβάσεις, πράγμα το οποίο θα επιτρέψει 
τον εντοπισμό και την αποτελεσματική 
τόνωση των πρωτοπόρων αγορών για τις 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις· 

Or. en

Τροπολογία 18
Malcolm Harbour, Damien Abad

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 β. επισημαίνει τους αυξανόμενους
περιορισμούς στη διαθεσιμότητα πρώτων 
υλών (όπως τα μη σιδηρούχα μέταλλα) 
που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκοί 
βιομηχανικοί κλάδοι υψηλής 
προστιθέμενης αξίας λόγω των ταχέως 
αυξανόμενων πιέσεων που ασκούνται σε
παγκόσμια κλίμακα από τη ζήτηση των 
αναδυομένων οικονομιών· υπογραμμίζει 
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ότι μια πολιτική της ΕΕ για την 
ανακύκλωση των πρώτων υλών πρέπει να 
αναπτυχθεί ως προτεραιότητα και να 
σχεδιαστεί κατά τρόπον ώστε να στηρίζει 
τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ 
αντιμετωπίζοντας τις δυσκολίες που 
συνδέονται με την ανακύκλωση των 
αποβλήτων και προωθώντας τη μέγιστη 
επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων· καλεί 
την Επιτροπή να αναλάβει ηγετικό ρόλο 
στην ανάπτυξη ενός νέου οργανωτικού 
μοντέλου για βιώσιμη παραγωγή 
λαμβάνοντας υπόψη τις κυκλικές 
διαδικασίες που ήδη υφίστανται σε 
πολλούς τομείς όπως η μεταποίηση 
προϊόντων με βάση το αλουμίνιο·

Or. en

Τροπολογία 19
Philippe Juvin, Damien Abad

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 β. υπογραμμίζει την ανάγκη να ληφθούν 
υπόψη στο ευρωπαϊκό σύστημα 
τυποποίησης οι ιδιαιτερότητες των ΜΜΕ 
και των βιοτεχνικών, κυρίως για ό,τι 
αφορά τη μείωση του κόστους 
πρόσβασης στις προδιαγραφές, τη 
διάδοση των προδιαγραφών (δημοσίευση 
περιλήψεων) ή την οικονομική στήριξη· 
επιμένει ως προς τον καίριο ρόλο που 
οφείλουν να διαδραματίσουν οι εθνικοί 
οργανισμοί τυποποίησης για την 
προώθηση και την ενίσχυση των ΜΜΕ 
και των βιοτεχνιών στη διαδικασία 
τυποποίησης σε πλαίσιο σεβασμού της 
αρχής της "εθνικής αντιπροσωπείας"·

Or. fr



PE454.466v01-00 14/18 AM\850420EL.doc

EL

Τροπολογία 20
Damien Abad, Jürgen Creutzmann, Frank Engel, Catherine Soullie, Constance Le Grip, 
Malcolm Harbour

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 β. υπογραμμίζει ότι η πρόσβαση των 
επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, στις 
χρηματοδοτήσεις παραμένει ανεπαρκής 
και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 
καινοτομήσει προκειμένου να  
δημιουργήσει ένα ευνοϊκότερο κλίμα  για 
ανάπτυξη των επενδύσεων στην 
πραγματική οικονομία· εκτιμά ότι σε 
συγκυρία δημοσιονομικής κρίσης, 
καθίσταται περισσότερο από ποτέ 
απαραίτητο να διερευνηθούν νέες μέθοδοι 
χρηματοδότησης, συγκεκριμένα δε να 
περιοριστεί ο κατακερματισμός της 
αγοράς κεφαλαίων επιχειρηματικού 
κινδύνου, να  αναπτυχθούν καινοτόμοι 
συμπράξεις δημόσιου με ιδιωτικό τομέα,  
όπως π.χ. οι κοινές τεχνολογικές 
πρωτοβουλίες και να ενισχυθεί ο ρόλος 
της ΕΤΕ·

Or. fr

Τροπολογία 21
Philippe Juvin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 β. καλεί τα κράτη μέλη και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε περίπτωση που 
η επίτευξη συμφωνίας σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο αποδειχτεί αδύνατη, να 
συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για τη 
δημιουργία ενός διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
μέσω της εφαρμογής ενισχυμένης 
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συνεργασίας που θα καταστήσει δυνατή 
την επίτευξη μιας ευρωπαϊκής 
βιομηχανικής πολιτικής ανταγωνιστικής 
και καινοτόμου·

Or. fr

Τροπολογία 22
Damien Abad, Philippe Juvin, Frank Engel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 γ. εκτιμά ότι η πολιτική ανταγωνισμού 
οφείλει, σε πλαίσιο σεβασμό των κανόνων 
της εσωτερικής αγοράς, να 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας 
φιλόδοξης βιομηχανικής πολιτικής·

Or. fr

Τροπολογία 23
Philippe Juvin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει ότι οι κοινωνικοί εταίροι 
είναι οι πιο κατάλληλοι για να 
διαχειριστούν τις κατάλληλες προσαρμογές 
μετά την οικονομική κρίση· σημειώνει ότι 
η κρατική παρέμβαση για την 
αναδιάρθρωση θα πρέπει να περιορίζεται 
στη μετρίαση των κοινωνικών 
προβλημάτων και την αναβάθμιση των 
προσόντων του εργατικού δυναμικού και 
ότι η επέκταση των πόρων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
αναδιάρθρωση θα πρέπει να αποφεύγεται·

5. υπογραμμίζει ότι οι κοινωνικοί εταίροι 
είναι οι πιο κατάλληλοι για να 
διαχειριστούν τις κατάλληλες προσαρμογές
μετά την οικονομική κρίση· σημειώνει ότι 
η κρατική παρέμβαση για την 
αναδιάρθρωση θα πρέπει να επικεντρωθεί 
στη μετρίαση των κοινωνικών 
προβλημάτων και την αναβάθμιση των 
προσόντων του εργατικού δυναμικού 
καθώς και σε μέτρα που θα μπορούσαν 
να περιορίσουν τις μετεγκαταστάσεις 
εκτός της  επικράτειας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·

Or. fr
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Τροπολογία 24
António Fernando Correia De Campos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει ότι οι κοινωνικοί εταίροι 
είναι οι πιο κατάλληλοι για να 
διαχειριστούν τις κατάλληλες προσαρμογές 
μετά την οικονομική κρίση· σημειώνει ότι 
η κρατική παρέμβαση για την 
αναδιάρθρωση θα πρέπει να περιορίζεται 
στη μετρίαση των κοινωνικών 
προβλημάτων και την αναβάθμιση των 
προσόντων του εργατικού δυναμικού και 
ότι η επέκταση των πόρων της ΕΕ για την 
αναδιάρθρωση θα πρέπει να αποφεύγεται·

5. υπογραμμίζει ότι οι κοινωνικοί εταίροι 
είναι οι πιο κατάλληλοι για να 
διαχειριστούν τις κατάλληλες προσαρμογές 
μετά την οικονομική κρίση και εκφράζει 
την ικανοποίησή του για  την πρόταση 
που περιέχεται στην Πράξη της Ενιαίας 
Αγοράς σχετικά με έναρξη διαβούλευσης 
με τους κοινωνικούς εταίρους για τη 
δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για 
την πρόβλεψη των αναδιαρθρώσεων των 
επιχειρήσεων με στόχο την 
αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων 
που προορίζονται για την αναδιάρθρωση·

Or. pt

Τροπολογία 25
António Fernando Correia De Campos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 a. επαναλαμβάνει ότι είναι ανάγκη να 
προχωρήσει ταχέως η διασύνδεση του 
ευρωπαϊκού μητρώου επιχειρήσεων ώστε 
να εξασφαλιστεί η διαφάνεια και η 
αξιοπιστία της ενημέρωσης όχι μόνο για 
τους παραγωγούς αλλά και για τους 
καταναλωτές·

Or. pt
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Τροπολογία 26
Damien Abad, Frank Engel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. Παρατηρεί ότι η ευρωπαϊκή 
βιομηχανία εξαρτάται ολοένα 
περισσότερο από τις υπηρεσίες προς τις 
επιχειρήσεις και ότι στο πλαίσιο αυτό
είναι απαραίτητο να δοθεί ιδιαίτερη 
προσεχή σε όλα τα σημεία της αλυσίδας 
παραγωγής·  στη συγκυρία αυτή εκφράζει 
την ικανοποίησή του για τη βούληση της 
Επιτροπής να δώσει μεγαλύτερη σημασία 
σε αυτές τις αλληλεξαρτήσεις·

Or. fr

Τροπολογία 27
Damien Abad, Frank Engel, Constance Le Grip

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει έναν 
παγκόσμιο επί ίσοις όροις ανταγωνισμό για 
την ευρωπαϊκή βιομηχανία από την άποψη 
των κανονιστικών απαιτήσεων και την 
πρόσβαση στην αγορά και να καταρτίσει 
μια στρατηγική για τη στήριξη της 
διεθνοποίησης των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων

6. την εποχή της  παγκοσμιοποίησης κάθε 
φιλόδοξη οικονομική και κοινωνική 
στρατηγική της ΕΕ οφείλει να 
περιλαμβάνει μια γνήσια εξωτερική 
διάσταση. Η Ευρώπη πρέπει να 
προασπίσει τα συμφέροντα και τις αξίες 
της με περισσότερη αποφασιστικότητα 
και με πνεύμα αμοιβαιότητας προς 
επιδίωξη αμοιβαίων οφελών. Στο πλαίσιο 
αυτό, καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει 
έναν παγκόσμιο επί ίσοις όροις 
ανταγωνισμό για την ευρωπαϊκή 
βιομηχανία,  προωθώντας την 
κανονιστική σύγκλιση και μια καλύτερη 
πρόσβαση στις αγορές των εταίρων μας, 
ιδιαίτερα στις δημόσιες αγορές και να 
καταρτίσει μια στρατηγική για τη στήριξη 
της διεθνοποίησης των μικρομεσαίων 
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επιχειρήσεων·

Or. fr

Τροπολογία 28
Jürgen Creutzmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει έναν 
παγκόσμιο επί ίσοις όροις ανταγωνισμό για 
την ευρωπαϊκή βιομηχανία από την άποψη 
των κανονιστικών απαιτήσεων και την 
πρόσβαση στην αγορά και να καταρτίσει 
μια στρατηγική για τη στήριξη της 
διεθνοποίησης των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων.

6. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει έναν 
παγκόσμιο επί ίσοις όροις ανταγωνισμό για 
την ευρωπαϊκή βιομηχανία από την άποψη 
των κανονιστικών απαιτήσεων και την 
πρόσβαση στην αγορά· καλεί επομένως 
την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις 
συνθήκες της εξωτερικής αγοράς κατά τη 
χάραξη των πολιτικών εσωτερικής 
αγοράς και να ασκήσει πίεση για 
ρυθμιστική σύγκλιση και μια ευρύτερη 
υιοθέτηση διεθνών προτύπων στις 
εξωτερικές της πολιτικές· ζητεί από την 
Επιτροπή να καταρτίσει μια στρατηγική 
για τη στήριξη της διεθνοποίησης των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Or. en

Τροπολογία 29
António Fernando Correia De Campos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 a. επιμένει στην ανάγκη βελτίωσης και 
διευκόλυνσης της πρόσβασης των ΜΜΕ 
στις χρηματοδοτήσεις που διατίθενται 
στις χρηματοπιστωτικές αγορές·

Or. pt


