
AM\839251EL.doc PE452.799v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

2010/2095(INI)

15.11.2010

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1 - 17

Σχέδιο γνωμοδότησης
Gianluca Susta
(PE450.948v01-00)

σχετικά με μια βιομηχανική πολιτική την εποχή της παγκοσμιοποίησης
(2010/2095(INI))



PE452.799v01-00 2/12 AM\839251EL.doc

EL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\839251EL.doc 3/12 PE452.799v01-00

EL

Τροπολογία 1
Joe Higgins

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκτιμά ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ 
χρειάζεται, στο πολυμερές πλαίσιο του 
ΠΟΕ και μιας διαφανούς και ρυθμιζόμενης 
αγοράς, μια αποτελεσματική βάση 
παραγωγής, που θα στηρίζεται σε 
κατάλληλες τομεακές πολιτικές και θα έχει 
ως στόχο τη μεγέθυνση και την αειφόρο
ανάπτυξη·

1. εκτιμά ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ 
χρειάζεται, στο πολυμερές πλαίσιο του 
ΠΟΕ και μιας διαφανούς και ρυθμιζόμενης 
αγοράς, μια βάση παραγωγής, που θα 
στηρίζεται σε κατάλληλες τομεακές 
πολιτικές και θα έχει ως στόχο την 
οικολογικά αειφόρο μεγέθυνση, την 
ανάπτυξη, τις επενδύσεις στη φιλική προς 
το περιβάλλον παραγωγή και καινοτομία 
και τη δημιουργία αξιοπρεπών και 
συνδικαλιστικά οργανωμένων θέσεων 
απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 2
Jan Zahradil

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκτιμά ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ 
χρειάζεται, στο πολυμερές πλαίσιο του 
ΠΟΕ και μιας διαφανούς και ρυθμιζόμενης 
αγοράς, μια αποτελεσματική βάση 
παραγωγής, που θα στηρίζεται σε 
κατάλληλες τομεακές πολιτικές και θα έχει 
ως στόχο τη μεγέθυνση και την αειφόρο 
ανάπτυξη·

1. εκτιμά ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ 
χρειάζεται, στο πολυμερές πλαίσιο του 
ΠΟΕ και μιας διαφανούς και
αποτελεσματικά ρυθμιζόμενης αγοράς, 
μια αποτελεσματική βάση παραγωγής, που 
θα στηρίζεται σε κατάλληλες τομεακές 
πολιτικές και θα έχει ως στόχο τη 
μεγέθυνση και την αειφόρο ανάπτυξη·

Or. en
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Τροπολογία 3
Joe Higgins

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. είναι πεπεισμένο ότι για την εμπορική 
πολιτική και την ανταγωνιστικότητα της 
ΕΕ στην κατεύθυνση της στρατηγικής 
της ΕΕ για το 2020 και ως απάντηση στην 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, 
ζωτική σημασία έχει μια βιομηχανική 
δραστηριότητα καινοτόμος και ποιοτική, 
και τούτο προκειμένου να μειωθούν η 
ανεργία και το χρέος των κρατών μελών, 
να υπάρξει δικαιότερη ανακατανομή του 
πλούτου και να προστατευθεί το 
ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο·

2. είναι πεπεισμένο ότι για την εμπορική 
πολιτική της ΕΕ και ως απάντηση στην 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, 
ζωτική σημασία έχει μια βιομηχανική 
δραστηριότητα καινοτόμος και ποιοτική, 
και τούτο προκειμένου να σταματήσει η 
"εσωτερική υποτίμηση" και να μειωθεί η 
ανεργία, να επιτευχθεί ισότιμη κατανομή
του πλούτου και να προστατευθεί το 
ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο·

Or. en

Τροπολογία 4
Jan Zahradil

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. είναι πεπεισμένο ότι για την εμπορική 
πολιτική και την ανταγωνιστικότητα της 
ΕΕ στην κατεύθυνση της στρατηγικής της 
ΕΕ για το 2020 και ως απάντηση στην 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, 
ζωτική σημασία έχει μια βιομηχανική 
δραστηριότητα καινοτόμος και ποιοτική, 
και τούτο προκειμένου να μειωθούν η 
ανεργία και το χρέος των κρατών μελών, 
να υπάρξει δικαιότερη ανακατανομή του 
πλούτου και να προστατευθεί το 
ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο·

2. είναι πεπεισμένο ότι για την εμπορική 
πολιτική και την ανταγωνιστικότητα της 
ΕΕ στην κατεύθυνση της στρατηγικής της 
ΕΕ για το 2020 και ως απάντηση στην 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, 
ζωτική σημασία έχει μια βιομηχανική
δραστηριότητα καινοτόμος και ποιοτική, 
και τούτο προκειμένου να μειωθούν η 
ανεργία και το χρέος των κρατών μελών, 
να υπάρξει ανακατανομή του πλούτου με 
βάση την αξία και την αρχή της 
αλληλεγγύης και να προστατευθεί το 
ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο σύμφωνα 
με την αρχή της επικουρικότητας·
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Τροπολογία 5
Daniel Caspary

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. είναι πεπεισμένο ότι για την εμπορική 
πολιτική και την ανταγωνιστικότητα της 
ΕΕ στην κατεύθυνση της στρατηγικής της 
ΕΕ για το 2020 και ως απάντηση στην 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, 
ζωτική σημασία έχει μια βιομηχανική 
δραστηριότητα καινοτόμος και ποιοτική, 
και τούτο προκειμένου να μειωθούν η 
ανεργία και το χρέος των κρατών μελών, 
να υπάρξει δικαιότερη ανακατανομή του 
πλούτου και να προστατευθεί το 
ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο·

2. είναι πεπεισμένο ότι για την εμπορική 
πολιτική και την ανταγωνιστικότητα της 
ΕΕ στην κατεύθυνση της στρατηγικής της 
ΕΕ για το 2020 και ως απάντηση στην 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, 
ζωτική σημασία έχει μια βιομηχανική 
δραστηριότητα καινοτόμος και ποιοτική, η 
οποία θα στοχεύει στο να μειωθούν η 
ανεργία και το χρέος των κρατών μελών, 
να υπάρξει δικαιότερη ανακατανομή του 
πλούτου και να προστατευθεί το 
ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο·

Or. de

Τροπολογία 6
Joe Higgins

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι οι βιομηχανικές πολιτικές της 
ΕΕ πρέπει να στοχεύουν κυρίως στην 
υποστήριξη των παραγωγών που σέβονται 
το περιβάλλον, την προστασία της 
πνευματικής ιδιοκτησίας, την ενίσχυση 
των ίδιων κεφαλαίων των ΜΜΕ και τη 
διεθνοποίησή τους, την ελευθέρωση των 
προστατευόμενων αγορών, τη 
σταθεροποίηση των συναλλαγών, τη 
νομική προστασία στο εξωτερικό και 
στην καταπολέμηση του αθέμιτου 

3. θεωρεί ότι οι βιομηχανικές πολιτικές της 
ΕΕ πρέπει να στοχεύουν κυρίως στην 
υποστήριξη των παραγωγών που σέβονται 
το περιβάλλον, την προστασία των 
συνδικαλιστικών, των εργασιακών και 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς 
και στην προάσπιση της υγείας και της 
ασφάλειας και των κοινωνικών 
προτύπων·
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ανταγωνισμού και της παραποίησης·

Or. en

Τροπολογία 7
Daniel Caspary

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι οι βιομηχανικές πολιτικές της 
ΕΕ πρέπει να στοχεύουν κυρίως στην 
υποστήριξη των παραγωγών που σέβονται 
το περιβάλλον, την προστασία της 
πνευματικής ιδιοκτησίας, την ενίσχυση 
των ίδιων κεφαλαίων των ΜΜΕ και τη 
διεθνοποίησή τους, την ελευθέρωση των 
προστατευόμενων αγορών, τη 
σταθεροποίηση των συναλλαγών, τη 
νομική προστασία στο εξωτερικό και στην 
καταπολέμηση του αθέμιτου 
ανταγωνισμού και της παραποίησης·

3. θεωρεί ότι οι βιομηχανικές πολιτικές της 
ΕΕ πρέπει να στοχεύουν κυρίως στην 
υποστήριξη των παραγωγών που σέβονται 
το περιβάλλον, την προστασία της 
πνευματικής ιδιοκτησίας, την ενίσχυση 
των ίδιων κεφαλαίων και των 
δυνατοτήτων χρηματοδότησης των ΜΜΕ 
και τη διεθνοποίησή τους, την ελευθέρωση 
των προστατευόμενων αγορών, τη 
σταθεροποίηση των συναλλαγών, τη 
νομική προστασία στο εξωτερικό και στην 
καταπολέμηση του αθέμιτου 
ανταγωνισμού, των στρεβλώσεων του 
ανταγωνισμού και της παραποίησης·

Or. de

Τροπολογία 8
Jan Zahradil

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι οι βιομηχανικές πολιτικές της 
ΕΕ πρέπει να στοχεύουν κυρίως στην 
υποστήριξη των παραγωγών που σέβονται 
το περιβάλλον, την προστασία της 
πνευματικής ιδιοκτησίας, την ενίσχυση 
των ίδιων κεφαλαίων των ΜΜΕ και τη 
διεθνοποίησή τους, την ελευθέρωση των 

3. θεωρεί ότι οι βιομηχανικές πολιτικές της 
ΕΕ πρέπει να στοχεύουν κυρίως στην 
υποστήριξη των παραγωγών 
εξοικονόμησης ενέργειας και χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα, την προστασία της 
πνευματικής ιδιοκτησίας, την ενίσχυση 
των ίδιων κεφαλαίων των ΜΜΕ και τη 
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προστατευόμενων αγορών, τη 
σταθεροποίηση των συναλλαγών, τη 
νομική προστασία στο εξωτερικό και στην 
καταπολέμηση του αθέμιτου
ανταγωνισμού και της παραποίησης·

διεθνοποίησή τους, την ελευθέρωση των 
προστατευόμενων αγορών, τη 
σταθεροποίηση των συναλλαγών, την 
ενίσχυση της νομικής προστασίας των 
ευρωπαϊκών εταιρειών στο εξωτερικό και 
στην καταπολέμηση του αθέμιτου 
ανταγωνισμού και της παραποίησης·

Or. en

Τροπολογία 9
Joe Higgins

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εκτιμά ότι η οικονομική ανάκαμψη, 
υποβοηθούμενη από τις αποφάσεις που 
έλαβε η ΕΕ και σε πλαίσιο συντονισμού 
με τα κράτη μέλη, θα συμβάλει στη 
δημιουργία νέων ευκαιριών για τις 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που καλούνται 
ολοένα και περισσότερο να 
ανταγωνισθούν σε παγκόσμιες, ανοικτές 
και διαφανείς αγορές·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 10
Jan Zahradil

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εκτιμά ότι η οικονομική ανάκαμψη, 
υποβοηθούμενη από τις αποφάσεις που 
έλαβε η ΕΕ και σε πλαίσιο συντονισμού με
τα κράτη μέλη, θα συμβάλει στη 
δημιουργία νέων ευκαιριών για τις 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που καλούνται 

4. εκτιμά ότι η οικονομική ανάκαμψη, 
υποβοηθούμενη από τις αποφάσεις που 
έλαβαν η ΕΕ και τα κράτη μέλη σε 
συνδυασμό με τα πρώτα σημάδια 
ανάκαμψης στην παγκόσμια οικονομία, 
θα συμβάλει στη δημιουργία νέων 
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ολοένα και περισσότερο να ανταγωνισθούν 
σε παγκόσμιες, ανοικτές και διαφανείς 
αγορές·

ευκαιριών για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 
που καλούνται ολοένα και περισσότερο να 
ανταγωνισθούν σε παγκόσμιες, ανοικτές 
και διαφανείς αγορές·

Or. en

Τροπολογία 11
Joe Higgins

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. αναγνωρίζει ότι η οικονομική και 
χρηματοπιστωτική κρίση προκάλεσε 
αύξηση της ανεργίας, ιδίως μεταξύ των 
νέων· τονίζει ότι η συζήτηση για την 
αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης 
στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα δεν 
συμβάλλει σε μια αειφόρο βιομηχανική 
πολιτική προς το συμφέρον του 
εργαζόμενου πληθυσμού·

Or. en

Τροπολογία 12
Joe Higgins

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. επισημαίνει τη σημασία του διεθνούς 
συνδικαλιστικού κινήματος στη 
διαμόρφωση μιας φιλικής προς τον 
εργαζόμενο βιομηχανικής πολιτικής την 
εποχή της παγκοσμιοποίησης· σημειώνει 
τις πιέσεις που ασκούνται επί του 
συνδικαλιστικού κινήματος ως συνέπεια 
του αυξημένου ανταγωνισμού σε έναν 
παγκοσμιοποιημένο κόσμο· ζητεί τη 
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στενότερη συνεργασία μεταξύ των 
βάσεων του συνδικαλιστικού κινήματος 
στον διεθνή στίβο και ζητεί όπως οι 
συστάσεις προς το συνδικαλιστικό κίνημα 
ενσωματωθούν στις νέες Βιομηχανικές 
Προκλήσεις στην Παγκοσμιοποιημένη 
Εποχή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
οι προκλήσεις του μέλλοντος·

Or. en

Τροπολογία 13
Joe Higgins

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4γ. σημειώνει τη συνεχιζόμενη απειλή της 
απώλειας θέσεων εργασίας λόγω της 
μετεγκατάστασης της παραγωγής σε 
χώρες με χαμηλούς μισθούς· ζητεί την 
εθνικοποίηση, υπό τον δημοκρατικό 
έλεγχο των εργαζομένων, των εταιρειών 
που απειλούν με μετεγκατάσταση, έτσι 
ώστε να αποφευχθούν η αποβιομηχάνιση, 
η αύξηση της ανεργίας και η μείωση της 
αγοραστικής δύναμης·

Or. en

Τροπολογία 14
Gianluca Susta, Kader Arif

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. θεωρεί ότι η εξωτερική 
ανταγωνιστικότητα έχει ζωτική σημασία 
για την ΕΕ και ότι αυτή βασίζεται σε έναν 
ίσο ανταγωνισμό μεταξύ εσωτερικών και 
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εξωτερικών παραγωγών· θεωρεί, κατά 
συνέπεια, ότι θα πρέπει να διασφαλισθεί 
ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δεν 
απειλούνται από αθέμιτες πρακτικές· 
υπογραμμίζει τη σημασία ενός 
συστήματος αποτελεσματικής εμπορικής 
άμυνας και υπενθυμίζει την ανάγκη να 
χρησιμοποιούνται, όταν δικαιολογείται 
κάτι τέτοιο, τα μέσα εμπορικής άμυνας 
έναντι των χωρών που δεν σέβονται τους 
κανόνες του διεθνούς εμπορίου ή τις 
συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών με την 
ΕΕ·

Or. it

Τροπολογία 15
Gianluca Susta, Kader Arif

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. υπογραμμίζει την ανάγκη προάσπισης 
των συμφερόντων της ΕΕ στο πλαίσιο 
των διαπραγματεύσεων των μελλοντικών 
εμπορικών συμφωνιών, προκειμένου να 
προστατευθούν η βιομηχανία και η 
απασχόληση, και ζητεί να σχεδιαστούν 
κατά τέτοιον τρόπο ώστε να αποτελούν 
τμήμα μιας βιομηχανικής στρατηγικής 
βασιζόμενης σε έναν δίκαιο ανταγωνισμό· 
θεωρεί επίσης ότι θα πρέπει να γενικευθεί 
η προσθήκη, στις συμφωνίες ελευθέρων 
συναλλαγών, νομικά δεσμευτικών ρητρών 
για τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
πρότυπα·

Or. fr
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Τροπολογία 16
Cristiana Muscardini 

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. θεωρεί επίσης ότι οι κατευθυντήριες 
γραμμές για μια ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πολιτική θα πρέπει να εξετάσουν το θέμα 
της μεγαλύτερης ομοιογένειας των 
ελέγχων στα σύνορα, μέσο απαραίτητο 
για την καταπολέμηση της παραποίησης
και για την προστασία των ευρωπαίων 
καταναλωτών· μια βιομηχανική πολιτική 
θα πρέπει επίσης να διασφαλίζει μια 
εναρμόνιση των συστημάτων είσπραξης 
των τελωνειακών δασμών των χωρών 
που βρίσκονται στα σύνορα της Ένωσης, 
ώστε να αποφεύγονται ανισότητες και να
μην παραβλάπτονται ούτε τα συμφέροντα 
των εισαγωγέων ούτε η ανάπτυξη του 
ευρωπαϊκού βιομηχανικού ιστού.

Or. it

Τροπολογία 17
Cristiana Muscardini 

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. θεωρεί ότι η βιομηχανική πολιτική 
της ΕΕ θα πρέπει να εγγυάται το σεβασμό 
της αμοιβαιότητας των εμπορικών 
κανόνων, με στόχο την προστασία των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και των 
κανόνων της αγοράς έναντι των 
οικονομικών εταίρων και ανταγωνιστών 
της Ένωσης.

Or. it
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