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Τροπολογία 1
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Τίτλος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

σχετικά με την αναβιομηχάνιση της 
Ευρώπης για την προαγωγή της 
ανταγωνιστικότητας και της 
βιωσιμότητας

σχετικά με την προαγωγή της 
ανταγωνιστικότητας για τη στήριξη μιας 
βιώσιμης βιομηχανίας

Or. fr

Τροπολογία 2
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την πρόταση της 
Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2012, 
σχετικά με γενικό ενωσιακό πρόγραμμα 
δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 
«Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη 
μας»,

Or. fr

Τροπολογία 3
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής, της 31ης Ιουλίου 2012, με 
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τίτλο «Στρατηγική για τη βιώσιμη 
ανταγωνιστικότητα του κατασκευαστικού 
τομέα και των επιχειρήσεών του» 
(COM(2012)433),

Or. en

Τροπολογία 4
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της 
Επιτροπής, της 26ης Σεπτεμβρίου 2011, με 
τίτλο «Ανταγωνιστικότητα των 
ευρωπαϊκών βιομηχανιών ειδών 
πολυτελείας» (SWD(2013)0286),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των 
υπηρεσιών της Επιτροπής, της 
26ης Σεπτεμβρίου 2012, με τίτλο 
«Ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών ειδών πολυτελείας» 
(SWD(2012)0286),

Or. en

Τροπολογία 5
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της 
Επιτροπής, της 26ης Σεπτεμβρίου 2011, με 
τίτλο «Ανταγωνιστικότητα των 
ευρωπαϊκών βιομηχανιών ειδών 
πολυτελείας» (SWD(2013)0286),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της 
Επιτροπής, της 26ης Σεπτεμβρίου 2012, με 
τίτλο «Ανταγωνιστικότητα των 
ευρωπαϊκών βιομηχανιών ειδών 
πολυτελείας» (SWD(2012)0286),

Or. fr
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Τροπολογία 6
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της 
Επιτροπής, της 26ης Σεπτεμβρίου 2011, με 
τίτλο «Ανταγωνιστικότητα των 
ευρωπαϊκών βιομηχανιών ειδών 
πολυτελείας» (SWD(2013)0286),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της 
Επιτροπής, της 26ης Σεπτεμβρίου 2012, με 
τίτλο «Ανταγωνιστικότητα των 
ευρωπαϊκών βιομηχανιών ειδών 
πολυτελείας» (SWD(2013)0286),

Or. en

Τροπολογία 7
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη συνέχεια που δόθηκε 
από την Επιτροπή στη διαδικασία 
διαβούλευσης «TOP-10» με τις ΜΜΕ 
σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ 
(COM(2013) 446 τελικό),

Or. en

Τροπολογία 8
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής, της 17ης 
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Απριλίου 2013, με τίτλο «Βιώσιμη 
ανταγωνιστικότητα του κατασκευαστικού 
κλάδου» (CCMI/107),

Or. en

Τροπολογία 9
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 23 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 
2013, με τίτλο «Η συμμετοχή και η 
συμβολή των εργαζομένων ως πυλώνας 
της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης 
και της ισορροπημένης εξόδου από την 
κρίση» (2013/C 161/06),

Or. en

Τροπολογία 10
Franck Proust, Tokia Saïfi, Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 
25ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά 
και περιβαλλοντικά πρότυπα στις διεθνείς 
εμπορικές συμφωνίες1,

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0434.
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Τροπολογία 11
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 2ας 
Ιουλίου 2013, σχετικά με τη συμβολή των 
συνεταιρισμών στην υπέρβαση της 
κρίσης1,

Or. en

Τροπολογία 12
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 40 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 
14ης Μαρτίου 2013, σχετικά με τον 
Ενεργειακό Χάρτη Πορείας για το 2050, 
ένα μέλλον με ενέργεια2,

Or. en

Τροπολογία 13
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 40 β (νέα)
                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0301.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0088.
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 
21ης Νοεμβρίου 2012, σχετικά με τη 
βιομηχανική, ενεργειακή και άλλες πτυχές 
του σχιστολιθικού φυσικού αερίου και 
πετρελαίου1,

Or. en

Τροπολογία 14
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 40 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 
21ης Νοεμβρίου 2012, σχετικά με τις 
επιπτώσεις των δραστηριοτήτων 
εξόρυξης σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
και σχιστολιθικού πετρελαίου στο 
περιβάλλον 2,

Or. en

Τροπολογία 15
Josefa Andrés Barea

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομηχανική 
πολιτική διαθέτει σημαντική κοινωνική 
διάσταση που επηρεάζει όλα τα 

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0444.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0443.
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κοινωνικά στρώματα·

Or. es

Τροπολογία 16
Franck Proust

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή 
βιομηχανία διέρχεται μια πρωτοφανή 
κρίση, ότι επικεντρώνεται επίσης σε 
πολλά μειονεκτήματα που βλάπτουν την 
ανταγωνιστικότητά της·

Or. fr

Τροπολογία 17
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος της 
ενέργειας για τη βιομηχανία και οι 
αυξανόμενες διαφορές όσον αφορά τις 
τιμές της ενέργειας ανάμεσα στην 
Ευρώπη και σε άλλες βιομηχανικές χώρες 
(ιδίως τις Ηνωμένες Πολιτείες) θα 
διαδραματίσουν ολοένα και μεγαλύτερο 
ρόλο εάν δεν αντιμετωπιστούν κατάλληλα 
οι τρέχουσες τάσεις·

Or. en

Τροπολογία 18
Konrad Szymański
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αναμενόμενη αύξηση των δαπανών για 
την έρευνα και την ανάπτυξη μπορεί να 
επέλθει μόνο εάν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις 
είναι σε θέση να διαθέσουν επαρκείς 
χρηματοδοτικούς πόρους αντί να 
προβαίνουν σε περιττές δαπάνες που 
απορρέουν από την επαχθή νομοθεσία·

Or. en

Τροπολογία 19
Josefa Andrés Barea

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαμόρφωση 
καλύτερων γενικών συνθηκών για μια 
ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική 
συνεπάγεται την επίτευξη και την 
αποτελεσματική λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς της ΕΕ στο πλαίσιο 
της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς·

Or. es

Τροπολογία 20
Franck Proust

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη 
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θα πρέπει να εμπνευστούν από τις 
μεθόδους βιομηχανικών 
αναδιαρθρώσεων που στέφθηκαν με 
επιτυχία στην Ευρώπη και σε άλλες 
χώρες του κόσμου·

Or. fr

Τροπολογία 21
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
επεσήμανε ότι οι βιομηχανίες της ΕΕ 
μπορούν να αποκαταστήσουν την 
ελκυστικότητά τους λόγω της 
αναμενόμενης μείωσης των παγκόσμιων 
μισθολογικών διαφορών·

Or. en

Τροπολογία 22
Josefa Andrés Barea

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξασφάλιση 
της συνεκτικότητας της ενεργειακής, της 
κλιματικής, της περιβαλλοντικής, της 
βιομηχανικής και της εμπορικής 
πολιτικής της ΕΕ είναι απαραίτητη για 
την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των 
στόχων της κλιματικής πολιτικής και της 
προστασίας του περιβάλλοντος και των 
στόχων της αναγέννησης της βιομηχανίας 
για μια βιώσιμη Ευρώπη (RISE)·
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Or. es

Τροπολογία 23
Franck Proust

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αριθμητικά 
στοιχεία που παρέθεσε η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή είναι φιλόδοξα, αλλά 
υπόκεινται σε προϋποθέσεις καθώς 
σχετίζονται με πολλούς παράγοντες που 
δεν έχουν ακόμη σαφώς προσδιορισθεί·

Or. fr

Τροπολογία 24
Franck Proust

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρώτη 
προτεραιότητα της Ευρώπης πρέπει να 
είναι η διασφάλιση των μέσων 
παραγωγής και της τεχνογνωσίας, η 
οποία θα της επιτρέψει να ανακτήσει 
τάχιστα την ανταγωνιστικότητά της σε 
παγκόσμιο επίπεδο·

Or. fr

Τροπολογία 25
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
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Αιτιολογική σκέψη A (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ 
χρειάζεται μια στρατηγική για να 
αντιμετωπίσει την οικονομική και 
χρηματοπιστωτική κρίση και να δώσει 
εναρκτήρια ώθηση σε μια νέα οικονομική 
δυναμική·

Or. en

Τροπολογία 26
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομηχανία 
της Ευρώπης διαδραματίζει βασικό ρόλο 
και συμβάλλει καθοριστικά στην 
υπέρβαση της παρούσας κρίσης·

Or. en

Τροπολογία 27
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ανταγωνιστές της Ευρώπης στον τομέα 
της βιομηχανίας έχουν εδώ και χρόνια 
αναπτύξει ισχυρές βιομηχανικές 
στρατηγικές·

Or. en



PE516.804v01-00 14/100 AM\1000727EL.doc

EL

Τροπολογία 28
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
είναι αξιέπαινη για το γεγονός ότι ξεκινά 
την εφαρμογή μιας βιομηχανικής 
πολιτικής μέσα από την ανακοίνωσή της, 
που έχει ως στόχο να οργανώσει την 
ανάκαμψη της βιομηχανίας·

Or. en

Τροπολογία 29
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κοινό 
μέλλον της Ευρώπης ως βιομηχανικής 
τοποθεσίας έγκειται σε μια δυναμική 
προσπάθεια εκσυγχρονισμού, η οποία θα 
ενισχύσει τα κέντρα καινοτομίας και θα 
εξαλείψει τα ελλείμματα ανάπτυξης των 
βιομηχανικά και διαρθρωτικά αδύναμων 
περιφερειών·

Or. en

Τροπολογία 30
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική πρέπει 
να βρει το σωστό μείγμα πολιτικών ώστε 
να βελτιώσει το περιβάλλον-πλαίσιο 
συνυπολογίζοντας τις διαφορετικές 
εθνικές και περιφερειακές (μεταξύ των 
οποίων και διασυνοριακές) οικονομικές 
και κοινωνικές πραγματικότητες και 
συνθήκες· η βιομηχανική πολιτική πρέπει 
να ενταχθεί σε μια αγορά όπου η 
κυβέρνηση ορίζει το κανονιστικό πλαίσιο, 
αλλά δεν παρεμβαίνει άμεσα για να 
επιλέξει νικητές·

Or. en

Τροπολογία 31
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
περιορισμένη διαθεσιμότητα πιστώσεων 
περιορίζει τις επενδύσεις, καθώς 
εμποδίζει την καινοτομία και την 
εφαρμογή νέων αποδοτικών τεχνολογιών· 
ως εκ τούτου, η βιομηχανική πολιτική 
στην Ευρώπη απαιτεί μια εύρωστη 
χρηματοπιστωτική αρχιτεκτονική που θα 
προωθεί τις επενδύσεις·

Or. en

Τροπολογία 32
Reinhard Bütikofer
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες 
χρηματοδότησης στη νότια Ευρώπη είναι 
πιο αυστηρές και απαιτούν 
προσαρμοσμένες χρηματοδοτικές λύσεις·

Or. en

Τροπολογία 33
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ 
χρειάζεται μια προσέγγιση για τη 
βιομηχανική πολιτική, η οποία να 
συνδυάζει την ανταγωνιστικότητα, τη 
βιωσιμότητα και την αξιοπρεπή εργασία 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
μείζονες κοινωνιακές προκλήσεις·

Or. en

Τροπολογία 34
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
παραγωγικότητα της εργασίας 
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αναπτύχθηκε πολύ ταχύτερα τις 
τελευταίες δεκαετίες από ό,τι η 
παραγωγικότητα των πόρων, με τις 
εκτιμήσεις να δείχνουν ότι το κόστος 
εργασίας ανέρχεται σε λιγότερο από 20% 
ενός προϊόντος και το κόστος για τους 
πόρους ανέρχεται στο 40%·

Or. en

Τροπολογία 35
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, απέναντι 
στις παγκόσμιες προκλήσεις, είναι 
αναγκαίο η ανανέωση της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας να βασιστεί στην αποδοτική 
χρήση της ενέργειας και των πόρων, εάν 
η ευρωπαϊκή βιομηχανία θέλει να 
διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της 
στο μέλλον·

Or. en

Τροπολογία 36
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση χρειάζεται μια φιλόδοξη, 
οικολογικά αποδοτική και πράσινη 
βιομηχανική στρατηγική για να 
δημιουργήσει νέες παραγωγικές 
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δυνατότητες και καλά αμειβόμενες θέσεις 
εργασίας υψηλής ειδίκευσης·

Or. en

Τροπολογία 37
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τομείς της 
αποδοτικής χρήσης της ενέργειας και των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορούν 
να δημιουργήσουν 5 εκατομμύρια θέσεις 
εργασίας έως το 2020·

Or. en

Τροπολογία 38
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΔ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση διαθέτει επίσης τεράστιες 
δυνατότητες καινοτομίας, καθώς 6 κράτη 
μέλη της βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα 
των 50 πιο καινοτόμων χωρών του 
κόσμου·

Or. en

Τροπολογία 39
Reinhard Bütikofer
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΕ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
βιομηχανική πολιτική αποτελεί εγκάρσιο 
ζήτημα και, ως εκ τούτου, η Επιτροπή 
πρέπει να εντάξει με σαφήνεια τη 
βιομηχανική της πολιτική στη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020», στην 
ανάπτυξη ενός χάρτη πορείας για μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα 
έως το 2050, στις βιομηχανικές 
πρωτοβουλίες του Σχεδίου SET και στο 
όραμα του 2050, όπως εκφράζεται στον 
χάρτη πορείας για μια αποδοτική από 
πλευράς πόρων Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 40
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΣΤ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική απαιτεί 
ισχυρό εργατικό δυναμικό, τη στιγμή που 
κατά μέσο όρο εκπαίδευση έχει λάβει 
μόνο το 7% του εργατικού δυναμικού με 
χαμηλή ειδίκευση·

Or. en

Τροπολογία 41
Romana Jordan
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Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Μια στρατηγική για την «Αναγέννηση της 
βιομηχανίας για μια βιώσιμη Ευρώπη» 
(RISE): Αρχές, στόχοι και διακυβέρνηση

Μέτρα για την αναβιομηχάνιση της 
Ευρώπης με στόχο την προώθηση της 
ανταγωνιστικότητας και της 
βιωσιμότητας

Or. sl

Τροπολογία 42
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Μια στρατηγική για την «Αναγέννηση της 
βιομηχανίας για μια βιώσιμη Ευρώπη» 
(RISE): Αρχές, στόχοι και διακυβέρνηση

Στρατηγική για μια βιώσιμη βιομηχανία
στην Ευρώπη: Αρχές, στόχοι και 
διακυβέρνηση

Or. fr

Τροπολογία 43
Konrad Szymański, Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Μια στρατηγική για την «Αναγέννηση της 
βιομηχανίας για μια βιώσιμη Ευρώπη» 
(RISE): Αρχές, στόχοι και διακυβέρνηση

Μια στρατηγική για την «Αναγέννηση της 
βιομηχανίας για μια ισχυρή Ευρώπη» 
(RISE): Αρχές, στόχοι, συντονισμός και 
διακυβέρνηση

Or. en
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Τροπολογία 44
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επιδοκιμάζει την εστίαση της Επιτροπής 
στη βιομηχανική πολιτική (IP)·

1. επιδοκιμάζει την εστίαση της Επιτροπής 
στη βιομηχανική πολιτική (IP), δεδομένου 
ότι η εν λόγω εστίαση είναι καθοριστική 
για την οικονομική ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα· τονίζει ότι είναι ο 
μόνος τρόπος προκειμένου να επιλυθεί το 
πρόβλημα της ανεργίας στην Ευρώπη και 
να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη και 
βιώσιμη ευημερία και ανάπτυξη· τονίζει 
περαιτέρω τη σημασία της μεταποιητικής 
βιομηχανίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη και 
απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
τονίζει δε την αλληλεξάρτηση των 
κορυφαίων εταιρειών με τις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις·

Or. de

Τροπολογία 45
Konrad Szymański, Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επιδοκιμάζει την εστίαση της Επιτροπής 
στη βιομηχανική πολιτική (IP)·

1. επιδοκιμάζει την εστίαση της Επιτροπής 
στη βιομηχανική πολιτική (IP)· 
υπογραμμίζει με έμφαση ότι όλες οι 
μελλοντικές βιομηχανικές πολιτικές της 
ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσουν τις 
συγκριτικές αδυναμίες της οικονομίας 
της, που οφείλονται κυρίως στις υψηλές 
τιμές της ενέργειας και στη μεγάλη 
επιβάρυνση των επιχειρήσεων, ιδίως των 
ΜΜΕ·



PE516.804v01-00 22/100 AM\1000727EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 46
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επιδοκιμάζει την εστίαση της Επιτροπής 
στη βιομηχανική πολιτική (IP)·

1. επιδοκιμάζει την εστίαση της Επιτροπής 
στη βιομηχανική πολιτική (IP) και 
στηρίζει ανεπιφύλακτα τον στόχο της 
αύξησης του ποσοστού της βιομηχανικής 
παραγωγής επί του συνόλου της 
παραγωγής στο 20% έως το 2020·

Or. en

Τροπολογία 47
Robert Goebbels

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επιδοκιμάζει την εστίαση της 
Επιτροπής στη βιομηχανική πολιτική (IP)·

1. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή
δίνει εφεξής προτεραιότητα στη 
βιομηχανική πολιτική (IP)·

Or. fr

Τροπολογία 48
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. ζητεί από την Επιτροπή την 
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εκπόνηση μελέτης σχετικά με τα 
πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα των 
κορυφαίων εταιρειών (leading 
competence units) υπό το πρίσμα των 
συνολικών οικονομικών δικτύων 
παραγωγής, προστιθέμενης αξίας και 
απασχόλησης· πιστεύει ότι οι κορυφαίες 
εταιρείες δεν καθορίζονται αναγκαστικά 
από το μέγεθός τους, αλλά πληρούν μια 
σειρά κριτηρίων, όπως η διεθνοποίηση, 
ένα ορισμένο ελάχιστο μερίδιο στην 
εγχώρια και παγκόσμια αγορά, η εντατική
έρευνα και ανάπτυξη, και η συνεργασία 
με μεγάλο δίκτυο επιχειρήσεων· φρονεί 
ότι η εν λόγω μελέτη θα μπορούσε να 
επισημάνει ιδιαίτερα την αλληλεξάρτηση 
των βιομηχανιών και των ΜΜΕ, με 
αποτέλεσμα την αναίρεση κάποιων 
στερεότυπων που αφορούν τη 
βιομηχανική βάση της μεταποίησης·

Or. de

Τροπολογία 49
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. τονίζει ότι ο βιομηχανικός τομέας 
εξακολουθεί να έχει τεράστια σημασία για 
την απασχόληση στην ΕΕ· επισημαίνει 
ότι σχεδόν το 75% των ευρωπαϊκών 
εξαγωγών είναι βιομηχανικά προϊόντα· 
τονίζει ότι η βιομηχανία δημιουργεί κάθε 
τέταρτη θέση εργασίας, παρέχει 
απασχόληση σε περίπου 34 εκατομμύρια 
ανθρώπους και είναι υπεύθυνη για το 
80% των δαπανών στον τομέα της 
έρευνας και ανάπτυξης· επίσης, κάθε 
θέση εργασίας στον κλάδο δημιουργεί 
περίπου δύο επιπλέον θέσεις εργασίας 
στους συναφείς τομείς προμηθευτών και 
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παροχής υπηρεσιών·

Or. de

Τροπολογία 50
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. τονίζει ότι η βιομηχανία είναι 
υπεύθυνη για μεγάλο μέρος της 
δημιουργίας αξιών στην ευρωπαϊκή 
οικονομία και ότι εξασφαλίζει σημαντικό 
βαθμό απασχόλησης στον τομέα της 
μεταποίησης και των υπηρεσιών· τονίζει 
εν προκειμένω τη μεγάλη σημασία της 
βιομηχανίας για το οικονομικό μοντέλο 
μας·

Or. nl

Τροπολογία 51
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η πρόταση της Επιτροπής στερείται 
λήψης μέτρων κατά του μισθολογικού και 
του κοινωνικού ντάμπινγκ, τα οποία 
αποσκοπούν στη συμμετοχή των 
εργαζομένων και στην αναδιάρθρωση·

Or. de
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Τροπολογία 52
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. επιδοκιμάζει την εστίαση της 
Επιτροπής στους παραγωγούς, ιδίως 
στους βιομήχανους, και όχι μόνο στους 
καταναλωτές·

Or. fr

Τροπολογία 53
Zbigniew Ziobro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι η μελλοντική βιομηχανική 
δύναμη της Ευρώπης έγκειται σε μια 
στρατηγική για την αναγέννηση της 
βιομηχανίας για μια βιώσιμη Ευρώπη 
(RISE), η οποία επιδιώκει την 
τεχνολογική, επιχειρηματική και 
κοινωνική καινοτομία με στόχο μια τρίτη 
βιομηχανική επανάσταση, η οποία θα 
περιλαμβάνει μια «επίθεση» 
εκσυγχρονισμού, βασισμένη στις χαμηλές 
εκπομπές άνθρακα· υποστηρίζει ότι η 
RISE θα δημιουργήσει νέες αγορές, 
επιχειρηματικά μοντέλα και 
δημιουργικούς επιχειρηματίες, νέες 
θέσεις εργασίας και αξιοπρεπή 
απασχόληση, οδηγώντας σε βιομηχανική 
ανανέωση με οικονομικό δυναμισμό, 
εμπιστοσύνη και ανταγωνιστικότητα· 
πιστεύει ότι η αποδοτική χρήση της 
ενέργειας και η αποδοτική χρήση των 
πόρων αποτελούν βασικούς πυλώνες μιας 
τέτοιας στρατηγικής·

διαγράφεται
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Or. pl

Τροπολογία 54
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι η μελλοντική βιομηχανική 
δύναμη της Ευρώπης έγκειται σε μια 
στρατηγική για την αναγέννηση της 
βιομηχανίας για μια βιώσιμη Ευρώπη 
(RISE), η οποία επιδιώκει την 
τεχνολογική, επιχειρηματική και κοινωνική 
καινοτομία με στόχο μια τρίτη 
βιομηχανική επανάσταση, η οποία θα 
περιλαμβάνει μια «επίθεση» 
εκσυγχρονισμού, βασισμένη στις χαμηλές 
εκπομπές άνθρακα· υποστηρίζει ότι η 
RISE θα δημιουργήσει νέες αγορές, 
επιχειρηματικά μοντέλα και δημιουργικούς 
επιχειρηματίες, νέες θέσεις εργασίας και 
αξιοπρεπή απασχόληση, οδηγώντας σε 
βιομηχανική ανανέωση με οικονομικό 
δυναμισμό, εμπιστοσύνη και 
ανταγωνιστικότητα· πιστεύει ότι η 
αποδοτική χρήση της ενέργειας και η 
αποδοτική χρήση των πόρων αποτελούν 
βασικούς πυλώνες μιας τέτοιας 
στρατηγικής·

2. τονίζει ότι η μελλοντική βιομηχανική 
δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγκειται 
σε μια στρατηγική, η οποία επιδιώκει την 
τεχνολογική, οικονομική, επιχειρηματική, 
περιβαλλοντική και κοινωνική καινοτομία 
με στόχο μια τρίτη βιομηχανική 
επανάσταση· υποστηρίζει ότι η εν λόγω 
στρατηγική θα δημιουργήσει νέες αγορές, 
επιχειρηματικά μοντέλα και δημιουργικούς 
επιχειρηματίες, νέες θέσεις εργασίας και 
αξιοπρεπή απασχόληση, οδηγώντας σε 
βιομηχανική ανανέωση με οικονομικό 
δυναμισμό, εμπιστοσύνη και 
ανταγωνιστικότητα· πιστεύει ότι η 
αποδοτική χρήση της ενέργειας και η 
αποδοτική χρήση των πόρων αποτελούν 
βασικούς πυλώνες μιας τέτοιας 
στρατηγικής·

Or. fr

Τροπολογία 55
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι η μελλοντική βιομηχανική 2. τονίζει ότι η μελλοντική βιομηχανική 
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δύναμη της Ευρώπης έγκειται σε μια 
στρατηγική για την αναγέννηση της 
βιομηχανίας για μια βιώσιμη Ευρώπη 
(RISE), η οποία επιδιώκει την 
τεχνολογική, επιχειρηματική και κοινωνική 
καινοτομία με στόχο μια τρίτη
βιομηχανική επανάσταση, η οποία θα 
περιλαμβάνει μια «επίθεση» 
εκσυγχρονισμού, βασισμένη στις χαμηλές 
εκπομπές άνθρακα· υποστηρίζει ότι η 
RISE θα δημιουργήσει νέες αγορές, 
επιχειρηματικά μοντέλα και δημιουργικούς 
επιχειρηματίες, νέες θέσεις εργασίας και 
αξιοπρεπή απασχόληση, οδηγώντας σε 
βιομηχανική ανανέωση με οικονομικό 
δυναμισμό, εμπιστοσύνη και 
ανταγωνιστικότητα· πιστεύει ότι η 
αποδοτική χρήση της ενέργειας και η 
αποδοτική χρήση των πόρων αποτελούν 
βασικούς πυλώνες μιας τέτοιας 
στρατηγικής·

δύναμη της Ευρώπης έγκειται σε μια 
στρατηγική για την αναγέννηση της 
βιομηχανίας για μια βιώσιμη Ευρώπη 
(RISE), η οποία επιδιώκει την 
τεχνολογική, επιχειρηματική και κοινωνική 
καινοτομία με στόχο την ενίσχυση της 
βιομηχανίας στο σύνολό της· υποστηρίζει 
ότι η RISE θα δημιουργήσει νέες αγορές, 
επιχειρηματικά μοντέλα και δημιουργικούς 
επιχειρηματίες, νέες θέσεις εργασίας και 
αξιοπρεπή απασχόληση, οδηγώντας σε 
βιομηχανική ανανέωση με οικονομικό 
δυναμισμό, εμπιστοσύνη και 
ανταγωνιστικότητα· πιστεύει ότι η έρευνα 
και η ανάπτυξη, η εκπαίδευση, το 
άνοιγμα των αγορών αγαθών, παροχής 
υπηρεσιών και πρώτων υλών, η 
ολοκληρωμένη εσωτερική αγορά με τη 
βέλτιστη νομοθεσία, οι λειτουργικές 
αγορές κεφαλαίου, οι σύγχρονες 
υποδομές, καθώς και η αποδοτική χρήση 
της ενέργειας και η αποδοτική χρήση των 
πόρων αποτελούν βασικούς πυλώνες μιας 
τέτοιας στρατηγικής·

Or. de

Τροπολογία 56
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι η μελλοντική βιομηχανική 
δύναμη της Ευρώπης έγκειται σε μια 
στρατηγική για την αναγέννηση της 
βιομηχανίας για μια βιώσιμη Ευρώπη 
(RISE), η οποία επιδιώκει την 
τεχνολογική, επιχειρηματική και κοινωνική 
καινοτομία με στόχο μια τρίτη 
βιομηχανική επανάσταση, η οποία θα 
περιλαμβάνει μια «επίθεση» 
εκσυγχρονισμού, βασισμένη στις χαμηλές 
εκπομπές άνθρακα· υποστηρίζει ότι η 

2. τονίζει ότι ο ρόλος και η σημασία της 
μελλοντικής βιομηχανίας της Ευρώπης 
έγκειται σε μια στρατηγική για την 
αναγέννηση της βιομηχανίας για μια 
βιώσιμη Ευρώπη (RISE), η οποία
επιδιώκει την τεχνολογική, επιχειρηματική 
και κοινωνική καινοτομία με στόχο την εκ 
αναβιομηχάνιση, η οποία θα περιλαμβάνει 
μια «επίθεση» εκσυγχρονισμού, βασισμένη 
στην απόδοση· υποστηρίζει ότι η ορθή
στρατηγική της RISE θα περιλαμβάνει 
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RISE θα δημιουργήσει νέες αγορές, 
επιχειρηματικά μοντέλα και δημιουργικούς 
επιχειρηματίες, νέες θέσεις εργασίας και 
αξιοπρεπή απασχόληση, οδηγώντας σε 
βιομηχανική ανανέωση με οικονομικό 
δυναμισμό, εμπιστοσύνη και 
ανταγωνιστικότητα· πιστεύει ότι η 
αποδοτική χρήση της ενέργειας και η 
αποδοτική χρήση των πόρων αποτελούν 
βασικούς πυλώνες μιας τέτοιας
στρατηγικής·

μια βιώσιμη τελωνειακή πολιτική και θα 
δημιουργήσει νέες αγορές, για νέα 
καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, νέα
επιχειρηματικά μοντέλα και δημιουργικές 
επιχειρήσεις, νέες θέσεις εργασίας και 
αξιοπρεπή απασχόληση· πιστεύει ότι η 
αποδοτική χρήση της ενέργειας και των 
πόρων, όπως και η αποτελεσματική 
οργάνωση της εργασίας, αποτελούν 
βασικούς πυλώνες στρατηγικής για την 
ανταγωνιστικότητα·

Or. pl

Τροπολογία 57
Franck Proust

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι η μελλοντική βιομηχανική 
δύναμη της Ευρώπης έγκειται σε μια 
στρατηγική για την αναγέννηση της 
βιομηχανίας για μια βιώσιμη Ευρώπη 
(RISE), η οποία επιδιώκει την 
τεχνολογική, επιχειρηματική και κοινωνική 
καινοτομία με στόχο μια τρίτη 
βιομηχανική επανάσταση, η οποία θα 
περιλαμβάνει μια «επίθεση» 
εκσυγχρονισμού, βασισμένη στις χαμηλές 
εκπομπές άνθρακα· υποστηρίζει ότι η 
RISE θα δημιουργήσει νέες αγορές, 
επιχειρηματικά μοντέλα και δημιουργικούς 
επιχειρηματίες, νέες θέσεις εργασίας και 
αξιοπρεπή απασχόληση, οδηγώντας σε 
βιομηχανική ανανέωση με οικονομικό 
δυναμισμό, εμπιστοσύνη και 
ανταγωνιστικότητα· πιστεύει ότι η 
αποδοτική χρήση της ενέργειας και η 
αποδοτική χρήση των πόρων αποτελούν 
βασικούς πυλώνες μιας τέτοιας 
στρατηγικής·

2. τονίζει ότι η μελλοντική βιομηχανική 
δύναμη της Ευρώπης έγκειται σε μια 
στρατηγική για την αναγέννηση της 
βιομηχανίας για μια βιώσιμη Ευρώπη 
(RISE), η οποία επιδιώκει την 
τεχνολογική, επιχειρηματική και κοινωνική 
καινοτομία με στόχο μια τρίτη 
βιομηχανική επανάσταση, η οποία θα 
περιλαμβάνει μια «επίθεση» 
εκσυγχρονισμού· υποστηρίζει ότι η RISE 
θα μπορέσει να δημιουργήσει νέες αγορές, 
επιχειρηματικά μοντέλα και δημιουργικούς
επιχειρηματίες, νέες θέσεις εργασίας και 
αξιοπρεπή απασχόληση, οδηγώντας σε 
βιομηχανική ανανέωση με οικονομικό 
δυναμισμό, εμπιστοσύνη και 
ανταγωνιστικότητα· πιστεύει ότι κύρια 
προτεραιότητα είναι η διασφάλιση των 
μέσων παραγωγής και της τεχνογνωσίας 
και ότι η αποδοτική χρήση της ενέργειας 
και η αποδοτική χρήση των πόρων 
αποτελούν βασικούς πυλώνες μιας τέτοιας 
στρατηγικής·
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Τροπολογία 58
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι η μελλοντική βιομηχανική 
δύναμη της Ευρώπης έγκειται σε μια 
στρατηγική για την αναγέννηση της 
βιομηχανίας για μια βιώσιμη Ευρώπη 
(RISE), η οποία επιδιώκει την 
τεχνολογική, επιχειρηματική και κοινωνική 
καινοτομία με στόχο μια τρίτη 
βιομηχανική επανάσταση, η οποία θα 
περιλαμβάνει μια «επίθεση» 
εκσυγχρονισμού, βασισμένη στις χαμηλές 
εκπομπές άνθρακα· υποστηρίζει ότι η 
RISE θα δημιουργήσει νέες αγορές, 
επιχειρηματικά μοντέλα και δημιουργικούς 
επιχειρηματίες, νέες θέσεις εργασίας και 
αξιοπρεπή απασχόληση, οδηγώντας σε 
βιομηχανική ανανέωση με οικονομικό 
δυναμισμό, εμπιστοσύνη και 
ανταγωνιστικότητα· πιστεύει ότι η 
αποδοτική χρήση της ενέργειας και η 
αποδοτική χρήση των πόρων αποτελούν 
βασικούς πυλώνες μιας τέτοιας 
στρατηγικής·

2. τονίζει ότι η μελλοντική βιομηχανική 
δύναμη της Ευρώπης έγκειται σε μια 
στρατηγική για την αναγέννηση της 
βιομηχανίας για μια βιώσιμη Ευρώπη 
(RISE), η οποία επιδιώκει την 
τεχνολογική, επιχειρηματική και κοινωνική 
καινοτομία με στόχο μια τρίτη 
βιομηχανική επανάσταση, η οποία θα 
περιλαμβάνει μια «επίθεση» 
εκσυγχρονισμού, βασισμένη στις χαμηλές 
εκπομπές άνθρακα· υποστηρίζει ότι η 
RISE και η διατήρηση των 
παραδοσιακών βιομηχανιών θα 
δημιουργήσουν νέες αγορές, 
επιχειρηματικά μοντέλα και δημιουργικούς 
επιχειρηματίες, νέες θέσεις εργασίας και 
αξιοπρεπή απασχόληση, οδηγώντας σε 
βιομηχανική ανανέωση με οικονομικό 
δυναμισμό, εμπιστοσύνη και 
ανταγωνιστικότητα· πιστεύει ότι η 
διαθεσιμότητα της ενέργειας και των 
πρώτων υλών σε ανταγωνιστικές τιμές 
καθώς και η αποδοτική χρήση της 
ενέργειας και η αποδοτική χρήση των 
πόρων αποτελούν βασικούς πυλώνες μιας 
τέτοιας στρατηγικής·

Or. de

Τροπολογία 59
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι η μελλοντική βιομηχανική 
δύναμη της Ευρώπης έγκειται σε μια 
στρατηγική για την αναγέννηση της 
βιομηχανίας για μια βιώσιμη Ευρώπη 
(RISE), η οποία επιδιώκει την 
τεχνολογική, επιχειρηματική και 
κοινωνική καινοτομία με στόχο μια τρίτη 
βιομηχανική επανάσταση, η οποία θα 
περιλαμβάνει μια «επίθεση»
εκσυγχρονισμού, βασισμένη στις χαμηλές 
εκπομπές άνθρακα· υποστηρίζει ότι η 
RISE θα δημιουργήσει νέες αγορές, 
επιχειρηματικά μοντέλα και 
δημιουργικούς επιχειρηματίες, νέες θέσεις 
εργασίας και αξιοπρεπή απασχόληση, 
οδηγώντας σε βιομηχανική ανανέωση με 
οικονομικό δυναμισμό, εμπιστοσύνη και 
ανταγωνιστικότητα· πιστεύει ότι η 
αποδοτική χρήση της ενέργειας και η 
αποδοτική χρήση των πόρων αποτελούν 
βασικούς πυλώνες μιας τέτοιας 
στρατηγικής·

2. τονίζει ότι η μελλοντική βιομηχανική 
δύναμη της Ευρώπης έγκειται σε μια 
στρατηγική για την αναγέννηση της 
βιομηχανίας για μια ισχυρή Ευρώπη 
(RISE), η οποία επιδιώκει την τεχνολογική 
και επιχειρηματική καινοτομία, μεταξύ 
άλλων τον εκσυγχρονισμό που θα 
βασιστεί στις χαμηλές εκπομπές άνθρακα 
και την αντιμετώπιση των αυξανόμενων 
κοινωνικών προκλήσεων· ελπίζει 
ειλικρινά ότι η RISE θα δημιουργήσει νέες 
αγορές και δημιουργικούς επιχειρηματίες, 
νέες θέσεις εργασίας και αξιοπρεπή 
απασχόληση, οδηγώντας σε βιομηχανική 
ανανέωση με οικονομικό δυναμισμό, 
εμπιστοσύνη και ανταγωνιστικότητα· 
πιστεύει ότι η αποδοτική χρήση της 
ενέργειας και η αποδοτική χρήση των 
πόρων αποτελούν βασικούς πυλώνες μιας 
τέτοιας στρατηγικής·

Or. en

Τροπολογία 60
Romana Jordan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι η μελλοντική βιομηχανική 
δύναμη της Ευρώπης έγκειται σε μια 
στρατηγική για την αναγέννηση της 
βιομηχανίας για μια βιώσιμη Ευρώπη
(RISE), η οποία επιδιώκει την 
τεχνολογική, επιχειρηματική και κοινωνική 
καινοτομία με στόχο μια τρίτη 
βιομηχανική επανάσταση, η οποία θα 
περιλαμβάνει μια «επίθεση» 
εκσυγχρονισμού, βασισμένη στις χαμηλές 

2. τονίζει ότι η μελλοντική βιομηχανική 
δύναμη της Ευρώπης έγκειται σε μέτρα για 
την αναβιομηχάνιση της Ευρώπης, την 
προώθηση της ανταγωνιστικότητας και 
της βιωσιμότητας, και κατ’ επέκταση την 
τεχνολογική, επιχειρηματική και κοινωνική 
καινοτομία με στόχο μια τρίτη 
βιομηχανική επανάσταση, η οποία θα 
περιλαμβάνει μια «επίθεση» 
εκσυγχρονισμού, βασισμένη στις χαμηλές 
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εκπομπές άνθρακα· υποστηρίζει ότι η 
RISE θα δημιουργήσει νέες αγορές, 
επιχειρηματικά μοντέλα και δημιουργικούς 
επιχειρηματίες, νέες θέσεις εργασίας και 
αξιοπρεπή απασχόληση, οδηγώντας σε 
βιομηχανική ανανέωση με οικονομικό 
δυναμισμό, εμπιστοσύνη και 
ανταγωνιστικότητα· πιστεύει ότι η 
αποδοτική χρήση της ενέργειας και η 
αποδοτική χρήση των πόρων αποτελούν 
βασικούς πυλώνες μιας τέτοιας 
στρατηγικής·

εκπομπές άνθρακα· υποστηρίζει ότι η 
RISE θα δημιουργήσει νέες αγορές, 
επιχειρηματικά μοντέλα και δημιουργικούς 
επιχειρηματίες, νέες θέσεις εργασίας και 
αξιοπρεπή απασχόληση, οδηγώντας σε 
βιομηχανική ανανέωση με οικονομικό 
δυναμισμό, εμπιστοσύνη και 
ανταγωνιστικότητα· πιστεύει ότι η 
αποδοτική χρήση της ενέργειας και η 
αποδοτική χρήση των πόρων αποτελούν 
βασικούς πυλώνες μιας τέτοιας 
στρατηγικής·

Or. sl

Τροπολογία 61
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι η μελλοντική βιομηχανική 
δύναμη της Ευρώπης έγκειται σε μια 
στρατηγική για την αναγέννηση της 
βιομηχανίας για μια βιώσιμη Ευρώπη 
(RISE), η οποία επιδιώκει την 
τεχνολογική, επιχειρηματική και κοινωνική 
καινοτομία με στόχο μια τρίτη 
βιομηχανική επανάσταση, η οποία θα 
περιλαμβάνει μια «επίθεση» 
εκσυγχρονισμού, βασισμένη στις χαμηλές 
εκπομπές άνθρακα· υποστηρίζει ότι η 
RISE θα δημιουργήσει νέες αγορές, 
επιχειρηματικά μοντέλα και δημιουργικούς 
επιχειρηματίες, νέες θέσεις εργασίας και 
αξιοπρεπή απασχόληση, οδηγώντας σε 
βιομηχανική ανανέωση με οικονομικό 
δυναμισμό, εμπιστοσύνη και 
ανταγωνιστικότητα· πιστεύει ότι η 
αποδοτική χρήση της ενέργειας και η 
αποδοτική χρήση των πόρων αποτελούν 
βασικούς πυλώνες μιας τέτοιας 
στρατηγικής·

2. τονίζει ότι η μελλοντική βιομηχανική 
δύναμη της Ευρώπης έγκειται σε μια 
στρατηγική για την αναγέννηση της 
βιομηχανίας για μια βιώσιμη Ευρώπη 
(RISE), η οποία επιδιώκει την 
τεχνολογική, επιχειρηματική και κοινωνική 
καινοτομία με στόχο μια τρίτη 
βιομηχανική επανάσταση· υποστηρίζει ότι 
η RISE θα δημιουργήσει νέες αγορές, 
επιχειρηματικά μοντέλα και δημιουργικούς 
επιχειρηματίες, νέες θέσεις εργασίας και 
αξιοπρεπή απασχόληση, οδηγώντας σε 
βιομηχανική ανανέωση με οικονομικό 
δυναμισμό, εμπιστοσύνη και 
ανταγωνιστικότητα· πιστεύει ότι η 
αποδοτική χρήση της ενέργειας και η 
αποδοτική χρήση των πόρων αποτελούν 
βασικούς πυλώνες μιας τέτοιας 
στρατηγικής·
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Τροπολογία 62
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι η μελλοντική βιομηχανική 
δύναμη της Ευρώπης έγκειται σε μια 
στρατηγική για την αναγέννηση της 
βιομηχανίας για μια βιώσιμη Ευρώπη 
(RISE), η οποία επιδιώκει την 
τεχνολογική, επιχειρηματική και κοινωνική 
καινοτομία με στόχο μια τρίτη 
βιομηχανική επανάσταση, η οποία θα 
περιλαμβάνει μια «επίθεση» 
εκσυγχρονισμού, βασισμένη στις χαμηλές 
εκπομπές άνθρακα· υποστηρίζει ότι η 
RISE θα δημιουργήσει νέες αγορές, 
επιχειρηματικά μοντέλα και δημιουργικούς 
επιχειρηματίες, νέες θέσεις εργασίας και 
αξιοπρεπή απασχόληση, οδηγώντας σε 
βιομηχανική ανανέωση με οικονομικό 
δυναμισμό, εμπιστοσύνη και 
ανταγωνιστικότητα· πιστεύει ότι η 
αποδοτική χρήση της ενέργειας και η 
αποδοτική χρήση των πόρων αποτελούν 
βασικούς πυλώνες μιας τέτοιας 
στρατηγικής·

2. τονίζει ότι η μελλοντική βιομηχανική 
δύναμη της Ευρώπης έγκειται σε μια 
στρατηγική για την αναγέννηση της 
βιομηχανίας για μια βιώσιμη Ευρώπη 
(RISE), η οποία επιδιώκει την 
τεχνολογική, επιχειρηματική και κοινωνική 
καινοτομία με στόχο μια τρίτη 
βιομηχανική επανάσταση, η οποία θα 
περιλαμβάνει μια «επίθεση» 
εκσυγχρονισμού, βασισμένη στις χαμηλές 
εκπομπές άνθρακα· υποστηρίζει ότι η 
RISE θα δημιουργήσει νέες αγορές, 
επιχειρηματικά μοντέλα και δημιουργικούς 
επιχειρηματίες, νέες θέσεις εργασίας και 
αξιοπρεπή απασχόληση, οδηγώντας σε
βιομηχανική ανανέωση με οικονομικό 
δυναμισμό, εμπιστοσύνη και 
ανταγωνιστικότητα· πιστεύει ότι η 
αποδοτική χρήση της ενέργειας και η 
αποδοτική χρήση των πόρων αποτελούν 
βασικούς πυλώνες μιας τέτοιας 
στρατηγικής· σημειώνει επίσης τη 
σπουδαιότητα των αξιόπιστων και 
προσανατολισμένων προς το μέλλον 
υποδομών για τις μεταφορές, την 
παραγωγή και διανομή ενέργειας, καθώς 
και για τις τηλεπικοινωνίες·

Or. en

Τροπολογία 63
Gaston Franco
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι η μελλοντική βιομηχανική 
δύναμη της Ευρώπης έγκειται σε μια 
στρατηγική για την αναγέννηση της 
βιομηχανίας για μια βιώσιμη Ευρώπη 
(RISE), η οποία επιδιώκει την 
τεχνολογική, επιχειρηματική και κοινωνική 
καινοτομία με στόχο μια τρίτη 
βιομηχανική επανάσταση, η οποία θα 
περιλαμβάνει μια «επίθεση» 
εκσυγχρονισμού, βασισμένη στις χαμηλές 
εκπομπές άνθρακα· υποστηρίζει ότι η 
RISE θα δημιουργήσει νέες αγορές, 
επιχειρηματικά μοντέλα και δημιουργικούς 
επιχειρηματίες, νέες θέσεις εργασίας και 
αξιοπρεπή απασχόληση, οδηγώντας σε 
βιομηχανική ανανέωση με οικονομικό 
δυναμισμό, εμπιστοσύνη και 
ανταγωνιστικότητα· πιστεύει ότι η 
αποδοτική χρήση της ενέργειας και η 
αποδοτική χρήση των πόρων αποτελούν 
βασικούς πυλώνες μιας τέτοιας 
στρατηγικής·

2. τονίζει ότι η μελλοντική βιομηχανική 
δύναμη της Ευρώπης έγκειται σε μια 
στρατηγική για την αναγέννηση της 
βιομηχανίας για μια βιώσιμη Ευρώπη 
(RISE), η οποία επιδιώκει την 
τεχνολογική, επιχειρηματική και κοινωνική 
καινοτομία με στόχο μια τρίτη 
βιομηχανική επανάσταση, η οποία θα 
περιλαμβάνει μια «επίθεση» 
εκσυγχρονισμού, βασισμένη στις χαμηλές 
εκπομπές άνθρακα· υποστηρίζει ότι η 
RISE θα δημιουργήσει νέες αγορές, 
επιχειρηματικά μοντέλα και δημιουργικούς 
επιχειρηματίες, νέες θέσεις εργασίας και 
αξιοπρεπή απασχόληση, οδηγώντας σε 
βιομηχανική ανανέωση με οικονομικό 
δυναμισμό, εμπιστοσύνη και 
ανταγωνιστικότητα· πιστεύει ότι η 
αποδοτική διαχείριση της ενέργειας και η 
αποδοτική χρήση των φυσικών, 
ανθρώπινων και οικονομικών πόρων 
αποτελούν βασικούς πυλώνες μιας τέτοιας 
στρατηγικής·

Or. fr

Τροπολογία 64
Josefa Andrés Barea

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι η μελλοντική βιομηχανική 
δύναμη της Ευρώπης έγκειται σε μια 
στρατηγική για την αναγέννηση της 
βιομηχανίας για μια βιώσιμη Ευρώπη 
(RISE), η οποία επιδιώκει την 
τεχνολογική, επιχειρηματική και κοινωνική 
καινοτομία με στόχο μια τρίτη 

2. τονίζει ότι η μελλοντική βιομηχανική 
δύναμη της Ευρώπης έγκειται σε μια 
στρατηγική για την αναγέννηση της 
βιομηχανίας για μια βιώσιμη Ευρώπη 
(RISE), η οποία επιδιώκει την 
τεχνολογική, επιχειρηματική και κοινωνική 
καινοτομία με στόχο μια τρίτη 
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βιομηχανική επανάσταση, η οποία θα 
περιλαμβάνει μια «επίθεση» 
εκσυγχρονισμού, βασισμένη στις χαμηλές 
εκπομπές άνθρακα· υποστηρίζει ότι η 
RISE θα δημιουργήσει νέες αγορές, 
επιχειρηματικά μοντέλα και δημιουργικούς 
επιχειρηματίες, νέες θέσεις εργασίας και 
αξιοπρεπή απασχόληση, οδηγώντας σε 
βιομηχανική ανανέωση με οικονομικό 
δυναμισμό, εμπιστοσύνη και 
ανταγωνιστικότητα· πιστεύει ότι η 
αποδοτική χρήση της ενέργειας και η 
αποδοτική χρήση των πόρων αποτελούν 
βασικούς πυλώνες μιας τέτοιας 
στρατηγικής·

βιομηχανική επανάσταση, η οποία θα 
περιλαμβάνει μια «επίθεση» 
εκσυγχρονισμού, βασισμένη στις χαμηλές 
εκπομπές άνθρακα· υποστηρίζει ότι η 
RISE θα δημιουργήσει νέες αγορές, 
επιχειρηματικά μοντέλα και δημιουργικούς 
επιχειρηματίες, νέες θέσεις εργασίας και 
αξιοπρεπή απασχόληση, οδηγώντας σε 
βιομηχανική ανανέωση με οικονομικό 
δυναμισμό, εμπιστοσύνη και 
ανταγωνιστικότητα· πιστεύει ότι η 
καινοτομία, η αποδοτική χρήση της 
ενέργειας και η αποδοτική χρήση των 
πόρων αποτελούν βασικούς πυλώνες μιας 
τέτοιας στρατηγικής·

Or. es

Τροπολογία 65
Robert Goebbels

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. διαπιστώνει ότι το μερίδιο της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας επί του 
συνολικού ΑΕΠ της ΕΕ έχει μειωθεί από
20% σε 15% μέσα σε 15 έτη·

Or. fr

Τροπολογία 66
Robert Goebbels

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2β. διαπιστώνει ότι η ευρωπαϊκή 
χαλυβουργία χρησιμοποιεί το 50% της 
παραγωγικής της ικανότητας και ότι η 
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ευρωπαϊκή παραγωγή χάλυβα έχει 
μειωθεί κατά 25% από το 2008·

Or. fr

Τροπολογία 67
Robert Goebbels

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2γ. διαπιστώνει ότι η ευρωπαϊκή 
αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία το 2007 
παρήγαγε 16 εκατομμύρια αυτοκίνητα, το 
2013 αναμένεται να παράγει λιγότερα από 
12 εκατομμύρια αυτοκίνητα·

Or. fr

Τροπολογία 68
Robert Goebbels

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2δ. πιστεύει ότι από την έναρξη της 
κρίσης περίπου 5.500 ευρωπαϊκές 
βιομηχανικές επιχειρήσεις 
«αναδιαρθρώθηκαν» καταργώντας 
περίπου 2,7 εκατομμύρια θέσεις εργασίας·

Or. fr

Τροπολογία 69
Robert Goebbels

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 ε (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2ε. διαπιστώνει ότι η βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης 
πλήττεται λόγω των πολύ υψηλών τιμών 
της ενέργειας και ότι σύμφωνα με την 
Επιτροπή η τιμή της βιομηχανικής 
ηλεκτρικής ενέργειας είναι περίπου 21% 
πιο υψηλή από ό,τι στις Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής και 197% πιο 
υψηλή από ό,τι στην Κίνα·

Or. fr

Τροπολογία 70
Robert Goebbels

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2στ. διαπιστώνει ότι από το 2005 έως το 
2012, η τιμή του φυσικού αερίου 
μειώθηκε, σύμφωνα με τον Πρόεδρο 
Barroso, κατά 66% στις ΗΠΑ και 
αυξήθηκε κατά 35% στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση·

Or. fr

Τροπολογία 71
Robert Goebbels

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2ζ. διαπιστώνει ότι μόνο η Ευρωπαϊκή 
Ένωση διαθέτει σύστημα εμπορεύσιμων 
δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων και ότι ο 
αριθμός των χωρών, εκτός από τις χώρες 
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της ΕΕ, που εξακολουθούν να τηρούν το 
Πρωτόκολλο του Κιότο έχει μειωθεί, όταν 
έξι χώρες εκπέμπουν το 15% των 
παγκόσμιων εκπομπών CO2, 
συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 72
Robert Goebbels

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2η. διαπιστώνει ότι οι περιβαλλοντικές 
δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνεται η 
ευρωπαϊκή βιομηχανία, οδηγεί ολοένα και 
πιο συχνά τους ευρωπαίους βιομηχάνους 
σε επενδύσεις εκτός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 73
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η RISE πρέπει να ενταχθεί σε 
μια οικολογική και κοινωνική οικονομία 
αγοράς, σύμφωνα με τις αρχές του θεμιτού 
ανταγωνισμού, της εσωτερίκευσης του 
εξωτερικού κόστους και μιας 
περιβαλλοντικά ενσυνείδητης 
Ordnungspolitik (ρυθμιστικής πολιτικής)· 
δηλώνει ότι η μελλοντική βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης πρέπει 
να διέπεται από το όραμα της 

3. θεωρεί ότι η RISE πρέπει να ενταχθεί σε 
μια οικολογική και κοινωνική οικονομία 
αγοράς, σύμφωνα με τις αρχές του θεμιτού 
ανταγωνισμού, της εσωτερίκευσης του 
εξωτερικού κόστους και μιας 
περιβαλλοντικά ενσυνείδητης 
Ordnungspolitik (ρυθμιστικής πολιτικής)·
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βιωσιμότητας·

Or. de

Τροπολογία 74
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η RISE πρέπει να ενταχθεί σε 
μια οικολογική και κοινωνική οικονομία 
αγοράς, σύμφωνα με τις αρχές του θεμιτού 
ανταγωνισμού, της εσωτερίκευσης του 
εξωτερικού κόστους και μιας 
περιβαλλοντικά ενσυνείδητης 
Ordnungspolitik (ρυθμιστικής πολιτικής)· 
δηλώνει ότι η μελλοντική βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης πρέπει να 
διέπεται από το όραμα της βιωσιμότητας·

3. θεωρεί ότι η RISE πρέπει να 
αναπτυχθεί, σύμφωνα με τις αρχές της 
επιχειρηματικότητας, του θεμιτού 
ανταγωνισμού, της οικονομίας της 
αγοράς και της περιβαλλοντικής 
συνείδησης· δηλώνει ότι η μελλοντική 
βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της 
Ευρώπης πρέπει να συνοδευθεί από το 
όραμα της βιωσιμότητας·

Or. en

Τροπολογία 75
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η RISE πρέπει να ενταχθεί σε 
μια οικολογική και κοινωνική οικονομία 
αγοράς, σύμφωνα με τις αρχές του θεμιτού 
ανταγωνισμού, της εσωτερίκευσης του 
εξωτερικού κόστους και μιας 
περιβαλλοντικά ενσυνείδητης 
Ordnungspolitik (ρυθμιστικής πολιτικής)· 
δηλώνει ότι η μελλοντική βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης πρέπει να 
διέπεται από το όραμα της βιωσιμότητας·

3. θεωρεί ότι η RISE πρέπει να ενταχθεί σε 
μια οικολογική και κοινωνική οικονομία 
αγοράς, η οποία θα πληροί τις αρχές του 
θεμιτού ανταγωνισμού και θα έχει ως 
στόχο μια ισορροπημένη, ανταγωνιστική 
και φιλική προς το περιβάλλον πολιτική· 
δηλώνει ότι η μελλοντική βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης πρέπει να 
διέπεται από το όραμα της καινοτομίας 
και της βιωσιμότητας·
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Or. de

Τροπολογία 76
Vittorio Prodi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η RISE πρέπει να ενταχθεί σε 
μια οικολογική και κοινωνική οικονομία 
αγοράς, σύμφωνα με τις αρχές του θεμιτού 
ανταγωνισμού, της εσωτερίκευσης του 
εξωτερικού κόστους και μιας
περιβαλλοντικά ενσυνείδητης 
Ordnungspolitik (ρυθμιστικής πολιτικής)· 
δηλώνει ότι η μελλοντική βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης πρέπει να 
διέπεται από το όραμα της βιωσιμότητας·

3. θεωρεί ότι η RISE πρέπει να ενταχθεί σε 
μια οικολογική, κυκλική και κοινωνική 
οικονομία αγοράς, σύμφωνα με τις αρχές 
του θεμιτού ανταγωνισμού, της 
εσωτερίκευσης του εξωτερικού κόστους 
και των περιβαλλοντικά χρηστών 
δημοσιονομικών πολιτικών· δηλώνει ότι η 
μελλοντική βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης πρέπει να 
διέπεται από ένα όραμα, το οποίο θα είναι 
σύμφωνο με τις δράσεις της ευρωπαϊκής 
πολιτικής για τον υγιεινό τρόπο ζωής, τη 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας και το 
περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της 
ποιότητας του νερού και του αέρα, του 
εδάφους, της βιοποικιλότητας, της 
προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές·

Or. en

Τροπολογία 77
Franck Proust

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η RISE πρέπει να ενταχθεί σε 
μια οικολογική και κοινωνική οικονομία 
αγοράς, σύμφωνα με τις αρχές του θεμιτού 
ανταγωνισμού, της εσωτερίκευσης του 
εξωτερικού κόστους και μιας 
περιβαλλοντικά ενσυνείδητης 

3. θεωρεί ότι η RISE πρέπει να ενταχθεί σε 
μια οικονομία αγοράς, σύμφωνα με τις 
αρχές του θεμιτού ανταγωνισμού, της 
εσωτερίκευσης του εξωτερικού κόστους 
και μιας περιβαλλοντικά ενσυνείδητης 
Ordnungspolitik (ρυθμιστικής πολιτικής)· 
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Ordnungspolitik (ρυθμιστικής πολιτικής)· 
δηλώνει ότι η μελλοντική βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης πρέπει 
να διέπεται από το όραμα της 
βιωσιμότητας·

δηλώνει ότι η μελλοντική βιομηχανική 
πολιτική της Ευρώπης πρέπει να διέπεται 
από το όραμα της καινοτομίας και της 
ανταγωνιστικότητας προκειμένου να 
διασφαλιστούν και να αναπτυχθούν τα 
μέσα παραγωγής και η τεχνογνωσία·

Or. fr

Τροπολογία 78
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η RISE πρέπει να ενταχθεί σε 
μια οικολογική και κοινωνική οικονομία 
αγοράς, σύμφωνα με τις αρχές του θεμιτού 
ανταγωνισμού, της εσωτερίκευσης του 
εξωτερικού κόστους και μιας 
περιβαλλοντικά ενσυνείδητης 
Ordnungspolitik (ρυθμιστικής πολιτικής)· 
δηλώνει ότι η μελλοντική βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης πρέπει 
να διέπεται από το όραμα της 
βιωσιμότητας·

3. θεωρεί ότι η εν λόγω βιομηχανική 
στρατηγική πρέπει να ενταχθεί σε μια 
οικολογική και κοινωνική οικονομία 
αγοράς, σύμφωνα με τις αρχές του θεμιτού 
ανταγωνισμού, της εσωτερίκευσης του 
εξωτερικού κόστους και μιας κοινωνικά 
και περιβαλλοντικά ενσυνείδητης 
Ordnungspolitik (ρυθμιστικής πολιτικής)· 
δηλώνει ότι η μελλοντική βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης πρέπει να διέπεται από το όραμα 
της βιωσιμότητας·

Or. fr

Τροπολογία 79
Romana Jordan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η RISE πρέπει να ενταχθεί
σε μια οικολογική και κοινωνική 
οικονομία αγοράς, σύμφωνα με τις αρχές 
του θεμιτού ανταγωνισμού, της 

3. θεωρεί ότι τα μέτρα πρέπει να 
ενταχθούν σε μια οικολογική και 
κοινωνική οικονομία αγοράς, σύμφωνα με 
τις αρχές του θεμιτού ανταγωνισμού, της 
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εσωτερίκευσης του εξωτερικού κόστους 
και μιας περιβαλλοντικά ενσυνείδητης 
Ordnungspolitik (ρυθμιστικής πολιτικής)· 
δηλώνει ότι η μελλοντική βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης πρέπει να 
διέπεται από το όραμα της βιωσιμότητας·

εσωτερίκευσης του εξωτερικού κόστους 
και μιας περιβαλλοντικά ενσυνείδητης 
Ordnungspolitik (ρυθμιστικής πολιτικής)· 
δηλώνει ότι η μελλοντική βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης πρέπει να 
διέπεται από το όραμα της βιωσιμότητας·

Or. sl

Τροπολογία 80
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η RISE πρέπει να ενταχθεί σε 
μια οικολογική και κοινωνική οικονομία 
αγοράς, σύμφωνα με τις αρχές του θεμιτού 
ανταγωνισμού, της εσωτερίκευσης του 
εξωτερικού κόστους και μιας 
περιβαλλοντικά ενσυνείδητης 
Ordnungspolitik (ρυθμιστικής πολιτικής)· 
δηλώνει ότι η μελλοντική βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης πρέπει να 
διέπεται από το όραμα της βιωσιμότητας·

3. θεωρεί ότι η RISE πρέπει να ενταχθεί σε 
μια οικολογική και κοινωνική οικονομία 
αγοράς, σύμφωνα με τις αρχές του θεμιτού 
ανταγωνισμού, μέσω της αμοιβαιότητας
στα πρότυπα και στις διαδικασίες 
αμοιβαίας αναγνώρισης, καθώς και της 
εσωτερίκευσης του εξωτερικού κόστους 
και μιας περιβαλλοντικά ενσυνείδητης 
Ordnungspolitik (ρυθμιστικής πολιτικής)· 
δηλώνει ότι η μελλοντική βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης πρέπει να 
διέπεται από το όραμα της ανάπτυξης και
της βιωσιμότητας·

Or. fr

Τροπολογία 81
Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η RISE πρέπει να ενταχθεί σε 
μια οικολογική και κοινωνική οικονομία 
αγοράς, σύμφωνα με τις αρχές του θεμιτού 

3. θεωρεί ότι η RISE πρέπει να ενταχθεί σε 
μια οικολογική και κοινωνική οικονομία 
αγοράς, σύμφωνα με τις αρχές του θεμιτού 
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ανταγωνισμού, της εσωτερίκευσης του 
εξωτερικού κόστους και μιας
περιβαλλοντικά ενσυνείδητης 
Ordnungspolitik (ρυθμιστικής πολιτικής)· 
δηλώνει ότι η μελλοντική βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης πρέπει να 
διέπεται από το όραμα της βιωσιμότητας·

ανταγωνισμού, της εσωτερίκευσης του 
εξωτερικού κόστους και μιας 
περιβαλλοντικά ενσυνείδητης 
Ordnungspolitik (ρυθμιστικής πολιτικής)· 
δηλώνει ότι η μελλοντική βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης πρέπει να 
διέπεται από το όραμα της βιωσιμότητας, 
το κοινωνικό μοντέλο, τις κοινωνικές 
αξίες και τη θεσμική υποδομή της 
Ευρώπης, παρέχοντας την κατάλληλη 
βάση για την ανάπτυξη οικονομικών 
δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέμενης 
αξίας·

Or. en

Τροπολογία 82
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η RISE πρέπει να ενταχθεί σε 
μια οικολογική και κοινωνική οικονομία 
αγοράς, σύμφωνα με τις αρχές του θεμιτού 
ανταγωνισμού, της εσωτερίκευσης του 
εξωτερικού κόστους και μιας 
περιβαλλοντικά ενσυνείδητης 
Ordnungspolitik (ρυθμιστικής πολιτικής)· 
δηλώνει ότι η μελλοντική βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης πρέπει να 
διέπεται από το όραμα της βιωσιμότητας·

3. θεωρεί ότι η RISE πρέπει να ενταχθεί σε 
μια οικολογική και κοινωνική οικονομία 
αγοράς, σύμφωνα με τις αρχές του θεμιτού 
ανταγωνισμού, της εσωτερίκευσης του 
εξωτερικού κόστους και μιας 
περιβαλλοντικά ενσυνείδητης 
Ordnungspolitik (ρυθμιστικής πολιτικής)· 
δηλώνει ότι η μελλοντική βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης πρέπει να 
διέπεται τόσο από το όραμα της 
βιωσιμότητας όσο και από το όραμα της 
διαφάνειας, ακόμα και στις αλυσίδες 
εφοδιασμού·

Or. fr

Τροπολογία 83
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η RISE πρέπει να ενταχθεί σε 
μια οικολογική και κοινωνική οικονομία 
αγοράς, σύμφωνα με τις αρχές του θεμιτού 
ανταγωνισμού, της εσωτερίκευσης του 
εξωτερικού κόστους και μιας 
περιβαλλοντικά ενσυνείδητης 
Ordnungspolitik (ρυθμιστικής πολιτικής)· 
δηλώνει ότι η μελλοντική βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης πρέπει να 
διέπεται από το όραμα της βιωσιμότητας·

3. θεωρεί ότι η RISE πρέπει να ενταχθεί σε 
μια οικολογική και κοινωνική οικονομία 
αγοράς, σύμφωνα με τις αρχές του θεμιτού 
ανταγωνισμού, της εσωτερίκευσης του 
εξωτερικού κόστους και μιας 
περιβαλλοντικά ενσυνείδητης 
Ordnungspolitik (ρυθμιστικής πολιτικής)· 
δηλώνει ότι η μελλοντική βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης πρέπει να 
διέπεται από το όραμα της βιωσιμότητας· 
σημειώνει τον θεμελιώδη ρόλο που 
διαδραματίζουν η βιομηχανία και οι 
επιχειρήσεις για την προώθηση της 
βιωσιμότητας·

Or. en

Τροπολογία 84
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η RISE πρέπει να ενταχθεί σε 
μια οικολογική και κοινωνική οικονομία 
αγοράς, σύμφωνα με τις αρχές του θεμιτού 
ανταγωνισμού, της εσωτερίκευσης του 
εξωτερικού κόστους και μιας 
περιβαλλοντικά ενσυνείδητης 
Ordnungspolitik (ρυθμιστικής πολιτικής)· 
δηλώνει ότι η μελλοντική βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης πρέπει να 
διέπεται από το όραμα της βιωσιμότητας·

3. θεωρεί ότι η RISE πρέπει να ενταχθεί σε 
μια οικολογική και κοινωνική οικονομία 
αγοράς, σύμφωνα με τις αρχές του θεμιτού 
ανταγωνισμού, της εσωτερίκευσης του 
εξωτερικού κόστους και μιας 
περιβαλλοντικά ενσυνείδητης 
Ordnungspolitik (ρυθμιστικής πολιτικής)· 
δηλώνει ότι η μελλοντική βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης πρέπει να 
διέπεται από το όραμα της βιωσιμότητας 
και της διαφάνειας, ακόμα και στις 
αλυσίδες εφοδιασμού·

Or. en
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Τροπολογία 85
Franck Proust

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι η RISE απαιτεί ένα 
μακροπρόθεσμο πλαίσιο βασισμένο σε 
σαφείς στόχους, απαιτεί δείκτες, καθώς και 
μια προσέγγιση με βάση την κυκλική 
οικονομία και τον κύκλο ζωής, προσέγγιση 
η οποία να κατευθύνει τις επενδύσεις προς 
τη δημιουργικότητα, τις δεξιότητες, την 
καινοτομία, τις βιώσιμες τεχνολογίες και 
να προάγει τον εκσυγχρονισμό της 
βιομηχανικής βάσης της Ευρώπης μέσα 
από μια πολιτική που να λαμβάνει υπόψη 
την αλυσίδα αξίας και να συμπεριλαμβάνει 
τις βασικές βιομηχανίες·

4. τονίζει ότι η RISE απαιτεί μία 
βραχυπρόθεσμη ατζέντα για τη 
διασφάλιση των μέσων παραγωγής και 
της τεχνογνωσίας προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι επείγουσες 
προκλήσεις (πλεονάζουσα παραγωγική 
ικανότητα, αναδιαρθρώσεις, αθέμιτος 
ανταγωνισμός) σε ορισμένους τομείς και 
ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο βασισμένο σε 
σαφείς στόχους, απαιτεί δείκτες, καθώς και 
μια προσέγγιση με βάση την κυκλική 
οικονομία και τον κύκλο ζωής, προσέγγιση 
η οποία να κατευθύνει τις επενδύσεις προς 
τη δημιουργικότητα, τις δεξιότητες, την 
καινοτομία, τις βιώσιμες τεχνολογίες και 
να προάγει τον εκσυγχρονισμό της 
βιομηχανικής βάσης της Ευρώπης μέσα 
από μια πολιτική που να λαμβάνει υπόψη 
την αλυσίδα αξίας και να ευνοεί τη 
διατήρηση της αλυσίδας παραγωγής στην 
Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των 
βασικών βιομηχανιών·

Or. fr

Τροπολογία 86
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι η RISE απαιτεί ένα 
μακροπρόθεσμο πλαίσιο βασισμένο σε 
σαφείς στόχους, απαιτεί δείκτες, καθώς 
και μια προσέγγιση με βάση την κυκλική 
οικονομία και τον κύκλο ζωής, προσέγγιση 

4. τονίζει ότι η RISE απαιτεί ένα 
μακροπρόθεσμο πλαίσιο βασισμένο σε 
σαφείς στοχοθετήσεις, καθώς και μια 
προσέγγιση με βάση την κυκλική 
οικονομία και τον κύκλο ζωής, προσέγγιση 
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η οποία να κατευθύνει τις επενδύσεις προς 
τη δημιουργικότητα, τις δεξιότητες, την 
καινοτομία, τις βιώσιμες τεχνολογίες και 
να προάγει τον εκσυγχρονισμό της 
βιομηχανικής βάσης της Ευρώπης μέσα 
από μια πολιτική που να λαμβάνει υπόψη 
την αλυσίδα αξίας και να 
συμπεριλαμβάνει τις βασικές 
βιομηχανίες·

η οποία να κατευθύνει τις επενδύσεις προς 
τη δημιουργικότητα, τις δεξιότητες, την 
καινοτομία, τις βιώσιμες τεχνολογίες και 
να προάγει τον εκσυγχρονισμό της 
βιομηχανικής βάσης της Ευρώπης μέσα 
από μια πολιτική που να λαμβάνει υπόψη 
επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, από 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μέχρι και 
μεγάλους ομίλους. Ο εν λόγω 
εκσυγχρονισμός βασίζεται σε 
νευραλγικούς κλάδους, καθώς και νέες 
βιομηχανίες·

Or. de

Τροπολογία 87
Romana Jordan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι η RISE απαιτεί ένα 
μακροπρόθεσμο πλαίσιο βασισμένο σε 
σαφείς στόχους, απαιτεί δείκτες, καθώς και 
μια προσέγγιση με βάση την κυκλική 
οικονομία και τον κύκλο ζωής, προσέγγιση 
η οποία να κατευθύνει τις επενδύσεις προς 
τη δημιουργικότητα, τις δεξιότητες, την 
καινοτομία, τις βιώσιμες τεχνολογίες και 
να προάγει τον εκσυγχρονισμό της 
βιομηχανικής βάσης της Ευρώπης μέσα 
από μια πολιτική που να λαμβάνει υπόψη 
την αλυσίδα αξίας και να συμπεριλαμβάνει 
τις βασικές βιομηχανίες·

4. τονίζει ότι τα μέτρα απαιτούν ένα 
μακροπρόθεσμο, απλό και ισχυρό πλαίσιο 
βασισμένο σε σαφείς στόχους, απαιτεί 
δείκτες, καθώς και μια προσέγγιση με 
βάση την κυκλική οικονομία και τον κύκλο 
ζωής, προσέγγιση η οποία να κατευθύνει 
τις επενδύσεις προς τη δημιουργικότητα, 
τις δεξιότητες, την καινοτομία, τις 
βιώσιμες τεχνολογίες και να προάγει τον 
εκσυγχρονισμό της βιομηχανικής βάσης 
της Ευρώπης μέσα από μια πολιτική που 
να λαμβάνει υπόψη την αλυσίδα αξίας και 
να συμπεριλαμβάνει τις βασικές 
βιομηχανίες· τονίζει ότι το εν λόγω 
πλαίσιο πρέπει να είναι 
προσανατολισμένο στην ανάπτυξη, 
σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης 
ανάπτυξης, και να μην δημιουργεί 
γραφειοκρατικές διαδικασίες·

Or. sl
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Τροπολογία 88
Holger Krahmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι η RISE απαιτεί ένα 
μακροπρόθεσμο πλαίσιο βασισμένο σε
σαφείς στόχους, απαιτεί δείκτες, καθώς 
και μια προσέγγιση με βάση την κυκλική 
οικονομία και τον κύκλο ζωής, 
προσέγγιση η οποία να κατευθύνει τις 
επενδύσεις προς τη δημιουργικότητα, τις 
δεξιότητες, την καινοτομία, τις βιώσιμες 
τεχνολογίες και να προάγει τον 
εκσυγχρονισμό της βιομηχανικής βάσης 
της Ευρώπης μέσα από μια πολιτική που 
να λαμβάνει υπόψη την αλυσίδα αξίας και 
να συμπεριλαμβάνει τις βασικές 
βιομηχανίες·

4. τονίζει ότι η RISE απαιτεί ένα 
μακροπρόθεσμο πλαίσιο βασισμένο σε
σαφή και σταθερή στοχοθέτηση, που θα 
υποστηρίζεται από ένα επιστημονικό 
σύστημα δεικτών, το οποίο θα κατευθύνει 
τις επενδύσεις προς τη δημιουργικότητα, 
τις δεξιότητες, την καινοτομία, τις 
βιώσιμες τεχνολογίες και θα προάγει τον 
εκσυγχρονισμό της βιομηχανικής βάσης 
της Ευρώπης μέσα από μια πολιτική που 
να λαμβάνει υπόψη την αλυσίδα αξίας και 
να συμπεριλαμβάνει τις βασικές 
βιομηχανίες·

Or. de

Τροπολογία 89
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι η RISE απαιτεί ένα 
μακροπρόθεσμο πλαίσιο βασισμένο σε 
σαφείς στόχους, απαιτεί δείκτες, καθώς 
και μια προσέγγιση με βάση την κυκλική 
οικονομία και τον κύκλο ζωής, 
προσέγγιση η οποία να κατευθύνει τις 
επενδύσεις προς τη δημιουργικότητα, τις 
δεξιότητες, την καινοτομία, τις βιώσιμες 
τεχνολογίες και να προάγει τον 
εκσυγχρονισμό της βιομηχανικής βάσης 
της Ευρώπης μέσα από μια πολιτική που 
να λαμβάνει υπόψη την αλυσίδα αξίας και 
να συμπεριλαμβάνει τις βασικές 

4. τονίζει ότι η RISE απαιτεί ένα 
μακροπρόθεσμο πλαίσιο βασισμένο σε μια 
σαφή προσέγγιση, η οποία να μπορεί να 
κατευθύνει τις επενδύσεις προς τη 
δημιουργικότητα, τις δεξιότητες, την 
καινοτομία, τις βιώσιμες τεχνολογίες και 
να προάγει τον εκσυγχρονισμό της 
βιομηχανικής βάσης της Ευρώπης μέσα 
από μια πολιτική που να λαμβάνει υπόψη 
την αλυσίδα αξίας και να δίνει επίσης την 
δέουσα προσοχή στις βασικές 
βιομηχανίες·



AM\1000727EL.doc 47/100 PE516.804v01-00

EL

βιομηχανίες·

Or. en

Τροπολογία 90
Josefa Andrés Barea

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι η RISE απαιτεί ένα 
μακροπρόθεσμο πλαίσιο βασισμένο σε 
σαφείς στόχους, απαιτεί δείκτες, καθώς και 
μια προσέγγιση με βάση την κυκλική 
οικονομία και τον κύκλο ζωής, προσέγγιση 
η οποία να κατευθύνει τις επενδύσεις προς 
τη δημιουργικότητα, τις δεξιότητες, την 
καινοτομία, τις βιώσιμες τεχνολογίες και 
να προάγει τον εκσυγχρονισμό της 
βιομηχανικής βάσης της Ευρώπης μέσα 
από μια πολιτική που να λαμβάνει υπόψη 
την αλυσίδα αξίας και να συμπεριλαμβάνει 
τις βασικές βιομηχανίες·

4. τονίζει ότι η RISE απαιτεί έναν χάρτη 
πορείας και προθεσμίες βασισμένες σε 
σαφείς στόχους, απαιτεί δείκτες, καθώς και 
μια προσέγγιση με βάση την κυκλική 
οικονομία και τον κύκλο ζωής, προσέγγιση 
η οποία να κατευθύνει τις επενδύσεις προς 
τη δημιουργικότητα, τις δεξιότητες, την 
καινοτομία, τις βιώσιμες τεχνολογίες και 
να προάγει τον εκσυγχρονισμό της 
βιομηχανικής βάσης της Ευρώπης μέσα 
από μια πολιτική που να λαμβάνει υπόψη 
την αλυσίδα αξίας και να συμπεριλαμβάνει 
τις βασικές βιομηχανίες·

Or. es

Τροπολογία 91
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι η RISE απαιτεί ένα 
μακροπρόθεσμο πλαίσιο βασισμένο σε 
σαφείς στόχους, απαιτεί δείκτες, καθώς και 
μια προσέγγιση με βάση την κυκλική
οικονομία και τον κύκλο ζωής, προσέγγιση 
η οποία να κατευθύνει τις επενδύσεις προς 
τη δημιουργικότητα, τις δεξιότητες, την 
καινοτομία, τις βιώσιμες τεχνολογίες και 

4. τονίζει ότι η εν λόγω βιομηχανική 
στρατηγική απαιτεί ένα μακροπρόθεσμο 
πλαίσιο βασισμένο σε σαφείς στόχους, 
απαιτεί δείκτες, καθώς και μια προσέγγιση 
με βάση την οικονομία και τον κύκλο 
ζωής, προσέγγιση η οποία να κατευθύνει 
τις επενδύσεις προς τη δημιουργικότητα, 
τις δεξιότητες, την καινοτομία, τις 
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να προάγει τον εκσυγχρονισμό της 
βιομηχανικής βάσης της Ευρώπης μέσα 
από μια πολιτική που να λαμβάνει υπόψη 
την αλυσίδα αξίας και να συμπεριλαμβάνει 
τις βασικές βιομηχανίες·

βιώσιμες τεχνολογίες και να προάγει τον 
εκσυγχρονισμό της βιομηχανικής βάσης 
της Ευρώπης μέσα από μια πολιτική που 
να λαμβάνει υπόψη την αλυσίδα αξίας και 
να συμπεριλαμβάνει τις βασικές 
βιομηχανίες·

Or. fr

Τροπολογία 92
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι η RISE απαιτεί ένα 
μακροπρόθεσμο πλαίσιο βασισμένο σε 
σαφείς στόχους, απαιτεί δείκτες, καθώς και 
μια προσέγγιση με βάση την κυκλική 
οικονομία και τον κύκλο ζωής, προσέγγιση 
η οποία να κατευθύνει τις επενδύσεις προς 
τη δημιουργικότητα, τις δεξιότητες, την 
καινοτομία, τις βιώσιμες τεχνολογίες και 
να προάγει τον εκσυγχρονισμό της 
βιομηχανικής βάσης της Ευρώπης μέσα 
από μια πολιτική που να λαμβάνει υπόψη 
την αλυσίδα αξίας και να συμπεριλαμβάνει 
τις βασικές βιομηχανίες·

4. τονίζει ότι η RISE απαιτεί ένα 
μακροπρόθεσμο πλαίσιο βασισμένο σε 
σαφείς στόχους, απαιτεί δείκτες, καθώς και 
μια προσέγγιση με βάση την κυκλική 
οικονομία και τον κύκλο ζωής, προσέγγιση 
η οποία να κατευθύνει τις επενδύσεις προς 
τη δημιουργικότητα, τις δεξιότητες, την 
καινοτομία, τις βιώσιμες τεχνολογίες και 
να προάγει τον εκσυγχρονισμό της 
βιομηχανικής βάσης της Ευρώπης μέσα 
από μια πολιτική που να λαμβάνει υπόψη 
την αλυσίδα αξίας και να συμπεριλαμβάνει
τις βασικές βιομηχανίες· θεωρεί ότι είναι 
απαραίτητο να ενισχυθεί η γνωστική 
βάση της Ευρώπης, να μειωθεί ο 
κατακερματισμός με την προώθηση της 
αριστείας στην επιστήμη και την 
εκπαίδευση, να δημιουργηθούν συνθήκες 
που θα επιτρέπουν τη μετατροπή των 
αξιόλογων ιδεών σε εμπορεύσιμα 
προϊόντα και να ενισχυθεί η πρόσβαση 
καινοτόμων επιχειρήσεων στη 
χρηματοδότηση προκειμένου να 
δημιουργηθεί ένα φιλικό προς την 
καινοτομία περιβάλλον και να 
εξαλειφθούν οι κοινωνικές και 
γεωγραφικές ανισότητες, 
γνωστοποιώντας σε όλη την Ευρώπη τα 
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οφέλη της καινοτομίας· 

Or. pt

Τροπολογία 93
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι η RISE απαιτεί ένα 
μακροπρόθεσμο πλαίσιο βασισμένο σε 
σαφείς στόχους, απαιτεί δείκτες, καθώς και 
μια προσέγγιση με βάση την κυκλική 
οικονομία και τον κύκλο ζωής, προσέγγιση 
η οποία να κατευθύνει τις επενδύσεις προς 
τη δημιουργικότητα, τις δεξιότητες, την 
καινοτομία, τις βιώσιμες τεχνολογίες και 
να προάγει τον εκσυγχρονισμό της 
βιομηχανικής βάσης της Ευρώπης μέσα 
από μια πολιτική που να λαμβάνει υπόψη 
την αλυσίδα αξίας και να συμπεριλαμβάνει 
τις βασικές βιομηχανίες·

4. τονίζει ότι η RISE απαιτεί ένα 
μακροπρόθεσμο πλαίσιο βασισμένο σε 
σαφείς στόχους, απαιτεί δείκτες, καθώς και 
μια προσέγγιση με βάση την κυκλική 
οικονομία και τον κύκλο ζωής, προσέγγιση 
η οποία να κατευθύνει τις επενδύσεις προς 
τη δημιουργικότητα, τις δεξιότητες, την 
καινοτομία, τις βιώσιμες τεχνολογίες και 
να προάγει τον εκσυγχρονισμό της 
βιομηχανικής βάσης της Ευρώπης μέσα 
από μια πολιτική που να λαμβάνει υπόψη 
την αλυσίδα αξίας και να συμπεριλαμβάνει 
τις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις
του βιοτεχνικού κλάδου ως 
υπεργολάβους·

Or. fr

Τροπολογία 94
Reinhard Bütikofer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι η RISE απαιτεί ένα 
μακροπρόθεσμο πλαίσιο βασισμένο σε 
σαφείς στόχους, απαιτεί δείκτες, καθώς και 
μια προσέγγιση με βάση την κυκλική 
οικονομία και τον κύκλο ζωής, προσέγγιση 
η οποία να κατευθύνει τις επενδύσεις προς 

4. τονίζει ότι η RISE απαιτεί ένα σταθερό 
και ασφαλές μακροπρόθεσμο πλαίσιο 
βασισμένο σε σαφείς στόχους, απαιτεί 
δείκτες, καθώς και μια προσέγγιση με 
βάση την κυκλική οικονομία και τον κύκλο 
ζωής, προσέγγιση η οποία να κατευθύνει 
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τη δημιουργικότητα, τις δεξιότητες, την 
καινοτομία, τις βιώσιμες τεχνολογίες και 
να προάγει τον εκσυγχρονισμό της 
βιομηχανικής βάσης της Ευρώπης μέσα 
από μια πολιτική που να λαμβάνει υπόψη 
την αλυσίδα αξίας και να συμπεριλαμβάνει 
τις βασικές βιομηχανίες·

τις επενδύσεις προς τη δημιουργικότητα, 
τις δεξιότητες, την καινοτομία, τις 
βιώσιμες τεχνολογίες και να προάγει τον 
εκσυγχρονισμό της βιομηχανικής βάσης 
της Ευρώπης μέσα από μια πολιτική που 
να λαμβάνει υπόψη την αλυσίδα αξίας, να 
συμπεριλαμβάνει τις βασικές βιομηχανίες
και να παρέχει κίνητρα για επενδύσεις·

Or. en

Τροπολογία 95
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι η RISE απαιτεί ένα 
μακροπρόθεσμο πλαίσιο βασισμένο σε 
σαφείς στόχους, απαιτεί δείκτες, καθώς και 
μια προσέγγιση με βάση την κυκλική 
οικονομία και τον κύκλο ζωής, προσέγγιση 
η οποία να κατευθύνει τις επενδύσεις προς 
τη δημιουργικότητα, τις δεξιότητες, την 
καινοτομία, τις βιώσιμες τεχνολογίες και 
να προάγει τον εκσυγχρονισμό της 
βιομηχανικής βάσης της Ευρώπης μέσα 
από μια πολιτική που να λαμβάνει υπόψη 
την αλυσίδα αξίας και να συμπεριλαμβάνει 
τις βασικές βιομηχανίες·

4. τονίζει ότι η RISE απαιτεί ένα 
μακροπρόθεσμο πλαίσιο βασισμένο σε 
σαφείς στόχους, απαιτεί δείκτες, καθώς και 
μια προσέγγιση με βάση την κυκλική 
οικονομία και τον κύκλο ζωής, προσέγγιση 
η οποία να κατευθύνει τις επενδύσεις προς 
τη δημιουργικότητα, τις δεξιότητες, την 
καινοτομία, τις βιώσιμες τεχνολογίες και 
να προάγει τον εκσυγχρονισμό, τη 
βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα 
της βιομηχανικής βάσης της Ευρώπης 
μέσα από μια πολιτική που να λαμβάνει 
υπόψη την αλυσίδα αξίας και να 
συμπεριλαμβάνει τις βασικές βιομηχανίες·

Or. ro

Τροπολογία 96
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι η RISE απαιτεί ένα 
μακροπρόθεσμο πλαίσιο βασισμένο σε 
σαφείς στόχους, απαιτεί δείκτες, καθώς και 
μια προσέγγιση με βάση την κυκλική 
οικονομία και τον κύκλο ζωής, προσέγγιση 
η οποία να κατευθύνει τις επενδύσεις προς 
τη δημιουργικότητα, τις δεξιότητες, την 
καινοτομία, τις βιώσιμες τεχνολογίες και 
να προάγει τον εκσυγχρονισμό της 
βιομηχανικής βάσης της Ευρώπης μέσα 
από μια πολιτική που να λαμβάνει υπόψη 
την αλυσίδα αξίας και να συμπεριλαμβάνει 
τις βασικές βιομηχανίες·

4. τονίζει ότι η RISE απαιτεί ένα 
μακροπρόθεσμο πλαίσιο βασισμένο σε 
σαφείς στόχους, απαιτεί δείκτες, καθώς και 
μια προσέγγιση με βάση την κυκλική 
οικονομία και τον κύκλο ζωής, προσέγγιση 
η οποία να κατευθύνει τις επενδύσεις προς 
τη δημιουργικότητα, τις δεξιότητες, την 
καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες και να 
προάγει τον εκσυγχρονισμό της 
βιομηχανικής βάσης της Ευρώπης μέσα 
από μια πολιτική που να λαμβάνει υπόψη 
την αλυσίδα αξίας και να συμπεριλαμβάνει 
τις βασικές βιομηχανίες·

Or. de

Τροπολογία 97
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. θεωρεί ότι για την ανάπτυξη της 
βιομηχανικής πολιτικής της, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προβεί σε 
πολιτικές επιλογές και να επικεντρωθεί σε 
στρατηγικούς τομείς που 
ανταποκρίνονται στις κοινωνικές 
προκλήσεις, στηριζόμενοι στην 
ευρωπαϊκή τεχνογνωσία· παροτρύνει 
επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αναπτύξει μια ατζέντα στρατηγικής για 
την ευρωπαϊκή βιομηχανία των 
βιοεπιστημών, όπως αναφέρεται στην 
ανακοίνωση COM(2012) 582 τελικό·

Or. fr
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Τροπολογία 98
Josefa Andrés Barea

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. θεωρεί ότι για την ανάπτυξη της 
βιομηχανικής πολιτικής, η ΕΕ πρέπει να 
λάβει πολιτικές αποφάσεις και να 
επικεντρωθεί σε στρατηγικούς τομείς που 
ανταποκρίνονται στις κοινωνικές 
προκλήσεις·

Or. es

Τροπολογία 99
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. αναγνωρίζει ότι η βιομηχανική πολιτική 
πρέπει να αντιμετωπίσει τις μεγάλες 
κοινωνιακές προκλήσεις που έχει θέσει η 
στρατηγική «Ευρώπη 2020» και πρέπει να 
ενσωματωθεί αποτελεσματικά στη 
διαδικασία του ευρωπαϊκού εξαμήνου·

5. αναγνωρίζει ότι η βιομηχανική πολιτική 
πρέπει να αντιμετωπίσει τις μεγάλες 
κοινωνιακές προκλήσεις που έχει θέσει η 
στρατηγική «Ευρώπη 2020» και στόχους, 
συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών 
στόχων για την ενέργεια, τους πόρους και 
το κλίμα, και πρέπει να ενσωματωθεί 
αποτελεσματικά στη διαδικασία του 
ευρωπαϊκού εξαμήνου και στα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων 
προκειμένου να προωθηθούν οι 
επενδύσεις και να δημιουργηθούν 
ποιοτικές θέσεις εργασίας ιδίως για τους 
νέους·

Or. en
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Τροπολογία 100
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. αναγνωρίζει ότι η βιομηχανική πολιτική 
πρέπει να αντιμετωπίσει τις μεγάλες 
κοινωνιακές προκλήσεις που έχει θέσει η 
στρατηγική «Ευρώπη 2020» και πρέπει να 
ενσωματωθεί αποτελεσματικά στη 
διαδικασία του ευρωπαϊκού εξαμήνου·

5. αναγνωρίζει ότι η βιομηχανική πολιτική 
(IP) πρέπει να αντιμετωπίσει τις μεγάλες 
κοινωνιακές προκλήσεις που έχει θέσει η 
στρατηγική «Ευρώπη 2020» και πρέπει να 
ενσωματωθεί αποτελεσματικά στη 
διαδικασία του ευρωπαϊκού εξαμήνου·

Or. fr

Τροπολογία 101
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. αναγνωρίζει ότι η βιομηχανική πολιτική 
πρέπει να αντιμετωπίσει τις μεγάλες 
κοινωνιακές προκλήσεις που έχει θέσει η 
στρατηγική «Ευρώπη 2020» και πρέπει να 
ενσωματωθεί αποτελεσματικά στη 
διαδικασία του ευρωπαϊκού εξαμήνου·

5. αναγνωρίζει ότι η βιομηχανική πολιτική 
πρέπει να αντιμετωπίσει τις μεγάλες 
κοινωνιακές και περιβαλλοντικές
προκλήσεις που έχουν θέσει η στρατηγική 
«Ευρώπη 2020» και το Έβδομο 
πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον, και 
πρέπει να ενσωματωθεί αποτελεσματικά 
στη διαδικασία του ευρωπαϊκού εξαμήνου·

Or. fr

Τροπολογία 102
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. αναγνωρίζει ότι η βιομηχανική πολιτική 
πρέπει να αντιμετωπίσει τις μεγάλες 
κοινωνιακές προκλήσεις που έχει θέσει η 
στρατηγική «Ευρώπη 2020» και πρέπει να 
ενσωματωθεί αποτελεσματικά στη 
διαδικασία του ευρωπαϊκού εξαμήνου·

5. τονίζει ότι η βιομηχανική πολιτική 
περιλαμβάνει όλους τους τομείς πολιτικής 
που έχουν αντίκτυπο στη βιομηχανία· 
αναγνωρίζει ότι η βιομηχανική πολιτική 
πρέπει να αντιμετωπίσει τις μεγάλες 
κοινωνιακές προκλήσεις που έχει θέσει η 
στρατηγική «Ευρώπη 2020» και πρέπει να 
ενσωματωθεί αποτελεσματικά στη 
διαδικασία του ευρωπαϊκού εξαμήνου·

Or. nl

Τροπολογία 103
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. αναγνωρίζει ότι η βιομηχανική πολιτική 
πρέπει να αντιμετωπίσει τις μεγάλες 
κοινωνιακές προκλήσεις που έχει θέσει η 
στρατηγική «Ευρώπη 2020» και πρέπει να 
ενσωματωθεί αποτελεσματικά στη 
διαδικασία του ευρωπαϊκού εξαμήνου·

5. αναγνωρίζει ότι η βιομηχανική πολιτική 
πρέπει να αντιμετωπίσει τις μεγάλες 
κοινωνιακές προκλήσεις που έχει θέσει η 
στρατηγική «Ευρώπη 2020» και πρέπει να 
ενσωματωθεί αποτελεσματικά στη 
διαδικασία του ευρωπαϊκού εξαμήνου 
ώστε να διασφαλιστούν οι απαραίτητες 
προϋποθέσεις πλαισίου για τη δημιουργία 
επενδύσεων και θέσεων εργασίας, ιδίως 
για τους νέους·

Or. de

Τροπολογία 104
Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. αναγνωρίζει ότι η βιομηχανική πολιτική 
πρέπει να αντιμετωπίσει τις μεγάλες 

5. αναγνωρίζει ότι η βιομηχανική πολιτική 
πρέπει να αντιμετωπίσει τις μεγάλες 
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κοινωνιακές προκλήσεις που έχει θέσει η 
στρατηγική «Ευρώπη 2020» και πρέπει να 
ενσωματωθεί αποτελεσματικά στη 
διαδικασία του ευρωπαϊκού εξαμήνου·

κοινωνιακές προκλήσεις που έχει θέσει η 
στρατηγική «Ευρώπη 2020» και πρέπει να 
ενσωματωθεί αποτελεσματικά στη 
διαδικασία του ευρωπαϊκού εξαμήνου και 
στα εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 105
Franck Proust

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει την 
ανακοίνωσή της σχετικά με τις 
δεσμεύσεις της για τη βιομηχανική 
πολιτική προκειμένου να αποκατασταθεί 
η εμπιστοσύνη των επενδυτών, των 
εργαζομένων και των πολιτών στην 
ευρωπαϊκή δράση·

Or. fr

Τροπολογία 106
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. πιστεύει ότι η RISE πρέπει να επιδιώκει 
την επίτευξη φιλόδοξων και ρεαλιστικών 
βιομηχανικών στόχων· σημειώνει ότι ο 
πρωταρχικός στόχος του 20% θα 
απαιτούσε ετησίως τη δημιουργία 400 000 
νέων θέσεων εργασίας στη βιομηχανία· 
προτείνει ο στόχος του 20% να 
αντιμετωπιστεί ως κατευθυντήριος 
στόχος, ευθυγραμμισμένος με τους 

6. πιστεύει ότι η RISE πρέπει να επιδιώκει 
την επίτευξη φιλόδοξων και ρεαλιστικών 
βιομηχανικών στόχων· σημειώνει ότι ο 
πρωταρχικός στόχος, δηλαδή ελάχιστο 
ποσοστό απασχόλησης 20%, θα 
απαιτούσε ετησίως τη δημιουργία 
τουλάχιστον 400 000 νέων θέσεων 
εργασίας στη βιομηχανία· προτείνει ο 
στόχος των ιδιωτικών, συνεταιριστικών,
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στόχους 20/20/20 της ΕΕ· κοινωνικών και κρατικών επενδύσεων για 
την παραγωγή υλικών να είναι να 
επιτευχθεί έως το 2030 ποσοστό 
απασχόλησης 30% του ανώτατου ορίου 
στη βιομηχανία·

Or. pl

Τροπολογία 107
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. πιστεύει ότι η RISE πρέπει να επιδιώκει 
την επίτευξη φιλόδοξων και ρεαλιστικών 
βιομηχανικών στόχων· σημειώνει ότι ο 
πρωταρχικός στόχος του 20% θα 
απαιτούσε ετησίως τη δημιουργία 400 000 
νέων θέσεων εργασίας στη βιομηχανία· 
προτείνει ο στόχος του 20% να 
αντιμετωπιστεί ως κατευθυντήριος 
στόχος, ευθυγραμμισμένος με τους 
στόχους 20/20/20 της ΕΕ·

6. πιστεύει ότι η RISE πρέπει να επιδιώκει 
την επίτευξη φιλόδοξων και ρεαλιστικών 
βιομηχανικών στόχων· σημειώνει ότι ο 
πρωταρχικός στόχος του 20% θα 
απαιτούσε ετησίως τη δημιουργία 400 000 
νέων θέσεων εργασίας στη βιομηχανία· 
υπενθυμίζει ότι οι στόχοι 20/20/20 στον 
τομέα της ενέργειας και του κλίματος δεν 
πρέπει να αντικρούουν τον στόχο του 
20% της βιομηχανίας· ζητεί μεγαλύτερη 
συνοχή όσον αφορά τις προτάσεις από 
άλλους τομείς, όπως η ενεργειακή, 
περιβαλλοντική και κλιματική πολιτική, 
με τους στόχους του 20% της 
βιομηχανίας για τη βιώσιμη ενίσχυση της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας·

Or. de

Τροπολογία 108
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. πιστεύει ότι η RISE πρέπει να επιδιώκει 6. πιστεύει ότι η RISE πρέπει να επιδιώκει 
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την επίτευξη φιλόδοξων και ρεαλιστικών 
βιομηχανικών στόχων· σημειώνει ότι ο 
πρωταρχικός στόχος του 20% θα 
απαιτούσε ετησίως τη δημιουργία 400 000 
νέων θέσεων εργασίας στη βιομηχανία· 
προτείνει ο στόχος του 20% να 
αντιμετωπιστεί ως κατευθυντήριος στόχος, 
ευθυγραμμισμένος με τους στόχους 
20/20/20 της ΕΕ·

την επίτευξη φιλόδοξων και ρεαλιστικών 
βιομηχανικών στόχων· σημειώνει ότι ο 
πρωταρχικός στόχος του 20% θα 
απαιτούσε ετησίως τη δημιουργία 400 000 
νέων θέσεων εργασίας στη βιομηχανία· 
προτείνει ο στόχος του 20% να 
αντιμετωπιστεί ως κατευθυντήριος στόχος·

Or. en

Τροπολογία 109
Romana Jordan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. πιστεύει ότι η RISE πρέπει να επιδιώκει
την επίτευξη φιλόδοξων και ρεαλιστικών 
βιομηχανικών στόχων· σημειώνει ότι ο 
πρωταρχικός στόχος του 20% θα 
απαιτούσε ετησίως τη δημιουργία 400 000 
νέων θέσεων εργασίας στη βιομηχανία· 
προτείνει ο στόχος του 20% να 
αντιμετωπιστεί ως κατευθυντήριος στόχος, 
ευθυγραμμισμένος με τους στόχους 
20/20/20 της ΕΕ·

6. πιστεύει ότι τα μέτρα πρέπει να 
επιδιώκουν την επίτευξη φιλόδοξων και 
ρεαλιστικών βιομηχανικών στόχων·
σημειώνει ότι ο πρωταρχικός στόχος του 
20% θα απαιτούσε ετησίως τη δημιουργία 
400 000 νέων θέσεων εργασίας στη 
βιομηχανία· προτείνει ο στόχος του 20% 
να αντιμετωπιστεί ως κατευθυντήριος 
στόχος, ευθυγραμμισμένος με τους 
στόχους 20/20/20 της ΕΕ·

Or. sl

Τροπολογία 110
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. πιστεύει ότι η RISE πρέπει να επιδιώκει 
την επίτευξη φιλόδοξων και ρεαλιστικών 
βιομηχανικών στόχων· σημειώνει ότι ο 

6. πιστεύει ότι η εν λόγω βιομηχανική 
στρατηγική πρέπει να επιδιώκει την 
επίτευξη φιλόδοξων και ρεαλιστικών 
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πρωταρχικός στόχος του 20% θα 
απαιτούσε ετησίως τη δημιουργία 400 000 
νέων θέσεων εργασίας στη βιομηχανία· 
προτείνει ο στόχος του 20% να 
αντιμετωπιστεί ως κατευθυντήριος στόχος, 
ευθυγραμμισμένος με τους στόχους 
20/20/20 της ΕΕ·

βιομηχανικών στόχων· σημειώνει ότι ο 
πρωταρχικός στόχος του 20% θα 
απαιτούσε ετησίως τη δημιουργία 400 000 
νέων θέσεων εργασίας στη βιομηχανία· 
προτείνει ο στόχος του 20% να 
αντιμετωπιστεί ως κατευθυντήριος στόχος, 
ευθυγραμμισμένος με τους στόχους 
20/20/20 της ΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 111
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6a. πιστεύει ότι ο στόχος πρέπει να 
αντικατοπτρίζει τη νέα βιομηχανική 
πραγματικότητα, όπως την ενοποίηση 
των τομέων της βιομηχανικής 
παραγωγής και των υπηρεσιών, καθώς 
και τη στροφή προς µια οικονομία που 
βασίζεται στα δεδομένα και την 
παραγωγή προστιθέμενης αξίας· ως εκ 
τούτου, καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
και να τεκμηριώσει τις προσπάθειές της 
ως προς τους στόχους και να 
επανεξετάσει την κατάταξη των 
βιομηχανικών τομέων·

Or. en

Τροπολογία 112
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. αναμένει ότι η RISE θα μπορούσε να 
επαναπατρίσει τη βιομηχανική παραγωγή 
στην ΕΕ, δίνοντας προσοχή στη διαχείριση 
της αλυσίδας εφοδιασμού και σε ειδικές 
περιφερειακές βιομηχανικές κουλτούρες·

7. αναμένει ότι η RISE θα μπορούσε να 
αναγεννήσει την παραγωγή υλικών στην 
ΕΕ, δίνοντας προσοχή στη διαχείριση της 
τοπικής αλυσίδας εφοδιασμού και 
πώλησης, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την 
περιφερειακή βιομηχανική κουλτούρα 
όσο και την τοπική ζήτηση·

Or. pl

Τροπολογία 113
Romana Jordan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. αναμένει ότι η RISE θα μπορούσε να 
επαναπατρίσει τη βιομηχανική παραγωγή 
στην ΕΕ, δίνοντας προσοχή στη διαχείριση 
της αλυσίδας εφοδιασμού και σε ειδικές 
περιφερειακές βιομηχανικές κουλτούρες·

7. αναμένει ότι τα μέτρα για την 
αναβιομηχάνιση της Ευρώπης με στόχο 
την προώθηση της ανταγωνιστικότητας 
και της βιωσιμότητας θα μπορούσαν να 
επαναπατρίσουν τη βιομηχανική 
παραγωγή στην ΕΕ, δίνοντας προσοχή στη 
διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού και 
σε ειδικές περιφερειακές βιομηχανικές 
κουλτούρες·

Or. sl

Τροπολογία 114
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. αναμένει ότι η RISE θα μπορούσε να 
επαναπατρίσει τη βιομηχανική παραγωγή 
στην ΕΕ, δίνοντας προσοχή στη διαχείριση 

7. αναμένει ότι εάν εφαρμοσθούν τα 
κατάλληλα μέτρα, η RISE θα μπορούσε να 
επαναπατρίσει τη βιομηχανική παραγωγή 
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της αλυσίδας εφοδιασμού και σε ειδικές 
περιφερειακές βιομηχανικές κουλτούρες·

στην ΕΕ, δίνοντας προσοχή στη διαχείριση 
της αλυσίδας εφοδιασμού και σε ειδικές 
περιφερειακές βιομηχανικές κουλτούρες·

Or. en

Τροπολογία 115
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. αναμένει ότι η RISE θα μπορούσε να 
επαναπατρίσει τη βιομηχανική παραγωγή 
στην ΕΕ, δίνοντας προσοχή στη διαχείριση 
της αλυσίδας εφοδιασμού και σε ειδικές 
περιφερειακές βιομηχανικές κουλτούρες·

7. αναμένει ότι η εν λόγω βιομηχανική 
στρατηγική θα μπορούσε να 
επαναπατρίσει τη βιομηχανική παραγωγή 
στην ΕΕ, δίνοντας προσοχή στη διαχείριση 
της αλυσίδας εφοδιασμού και σε ειδικές 
περιφερειακές βιομηχανικές κουλτούρες·

Or. fr

Τροπολογία 116
Vittorio Prodi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. αναμένει ότι η RISE θα μπορούσε να 
επαναπατρίσει τη βιομηχανική παραγωγή 
στην ΕΕ, δίνοντας προσοχή στη διαχείριση 
της αλυσίδας εφοδιασμού και σε ειδικές 
περιφερειακές βιομηχανικές κουλτούρες·

7. αναμένει ότι η RISE θα μπορούσε να 
επαναπατρίσει τη βιομηχανική παραγωγή 
στην ΕΕ, δίνοντας προσοχή στη διαχείριση 
της αλυσίδας εφοδιασμού και σε ειδικές 
περιφερειακές βιομηχανικές κουλτούρες
και ενισχύοντας παράλληλα σημαντικούς 
για μια βιώσιμη οικονομία και κοινωνία 
αναδυόμενους τομείς, όπως οι τομείς που 
σχετίζονται με τη βιοοικονομία·

Or. en
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Τροπολογία 117
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. λυπάται που η επικρατούσα 
μακροοικονομική πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επιτρέπει την 
απαραίτητη πρόσβαση στα κεφάλαια που 
προορίζονται για τις επενδύσεις και την 
καινοτομία, και συγκεκριμένα για τις 
ΜΜΕ και, ως εκ τούτου, αντίκειται στην 
βιομηχανική πολιτική·

Or. de

Τροπολογία 118
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει ότι η RISE θα επιτύχει μόνο εάν 
στηριχθεί σε ένα επαρκές 
μακροοικονομικό πλαίσιο και στους 
αναγκαίους δημοσιονομικούς πόρους, 
προκειμένου να υπάρξει μόχλευση των 
ιδιωτικών επενδύσεων· απαιτεί, στο 
πλαίσιο αυτό, μια ευρωπαϊκή στρατηγική 
πράσινης ανάπτυξης, και αποδοκιμάζει τις 
περικοπές του Συμβουλίου στο Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο, τομέας 1Α·

8. τονίζει ότι η RISE θα επιτύχει μόνο εάν 
στηριχθεί σε ένα επαρκές 
μακροοικονομικό πλαίσιο και στους 
αναγκαίους δημοσιονομικούς πόρους, 
προκειμένου να υπάρξει μόχλευση των 
δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων· 
απαιτεί, στο πλαίσιο αυτό, μια ευρωπαϊκή 
στρατηγική πράσινης ανάπτυξης, και 
αποδοκιμάζει τις περικοπές του 
Συμβουλίου στο Πολυετές Δημοσιονομικό 
Πλαίσιο, τομέας 1Α, ιδίως των 
προγραμμάτων «Ορίζοντας 2020», 
COSME και του μέσου «Συνδέοντας την 
Ευρώπη»· καλεί τα κράτη μέλη να 
στηρίξουν σημαντικά τις οικονομικές 
δυνατότητες των εν λόγω προγραμμάτων·
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Or. en

Τροπολογία 119
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει ότι η RISE θα επιτύχει μόνο εάν 
στηριχθεί σε ένα επαρκές 
μακροοικονομικό πλαίσιο και στους 
αναγκαίους δημοσιονομικούς πόρους, 
προκειμένου να υπάρξει μόχλευση των 
ιδιωτικών επενδύσεων· απαιτεί, στο 
πλαίσιο αυτό, μια ευρωπαϊκή στρατηγική 
πράσινης ανάπτυξης, και αποδοκιμάζει
τις περικοπές του Συμβουλίου στο 
Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, 
τομέας 1Α·

8. τονίζει ότι η RISE θα επιτύχει μόνο εάν 
στηριχθεί σε ένα επαρκές 
μακροοικονομικό πλαίσιο και στους 
αναγκαίους δημοσιονομικούς πόρους, 
προκειμένου να υπάρξει μόχλευση των 
ιδιωτικών επενδύσεων· αποδοκιμάζει, στο 
πλαίσιο αυτό, τις περικοπές του 
Συμβουλίου στο Πολυετές Δημοσιονομικό 
Πλαίσιο, τομέας 1Α·

Or. de

Τροπολογία 120
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει ότι η RISE θα επιτύχει μόνο εάν 
στηριχθεί σε ένα επαρκές 
μακροοικονομικό πλαίσιο και στους 
αναγκαίους δημοσιονομικούς πόρους, 
προκειμένου να υπάρξει μόχλευση των 
ιδιωτικών επενδύσεων· απαιτεί, στο 
πλαίσιο αυτό, μια ευρωπαϊκή στρατηγική 
πράσινης ανάπτυξης, και αποδοκιμάζει τις 
περικοπές του Συμβουλίου στο Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο, τομέας 1Α·

8. τονίζει ότι η εν λόγω βιομηχανική 
στρατηγική θα επιτύχει μόνο εάν 
στηριχθεί σε ένα επαρκές 
μακροοικονομικό πλαίσιο και στους 
αναγκαίους δημοσιονομικούς πόρους, 
προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι 
ιδιωτικές επενδύσεις· απαιτεί, στο πλαίσιο 
αυτό, μια ευρωπαϊκή στρατηγική πράσινης 
ανάπτυξης, και αποδοκιμάζει τις περικοπές 
που επέβαλε το Συμβούλιο και επικύρωσε 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), τομέας 
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1Α·

Or. fr

Τροπολογία 121
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει ότι η RISE θα επιτύχει μόνο εάν 
στηριχθεί σε ένα επαρκές
μακροοικονομικό πλαίσιο και στους 
αναγκαίους δημοσιονομικούς πόρους, 
προκειμένου να υπάρξει μόχλευση των 
ιδιωτικών επενδύσεων· απαιτεί, στο 
πλαίσιο αυτό, μια ευρωπαϊκή στρατηγική 
πράσινης ανάπτυξης, και αποδοκιμάζει τις 
περικοπές του Συμβουλίου στο Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο, τομέας 1Α·

8. τονίζει ότι η RISE θα επιτύχει μόνο εάν 
στηριχθεί σε ένα σαφές και προβλέψιμο
μακροοικονομικό πλαίσιο, αποφεύγοντας 
την επικάλυψη πολιτικών και τις 
αντικρουόμενες πολιτικές, καθώς και 
στους αναγκαίους δημοσιονομικούς 
πόρους, προκειμένου να υπάρξει μόχλευση 
των ιδιωτικών επενδύσεων· απαιτεί, στο 
πλαίσιο αυτό, μια ευρωπαϊκή στρατηγική 
πράσινης ανάπτυξης, και αποδοκιμάζει τις 
περικοπές του Συμβουλίου στο Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο, τομέας 1Α·

Or. en

Τροπολογία 122
Romana Jordan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει ότι η RISE θα επιτύχει μόνο εάν 
στηριχθεί σε ένα επαρκές 
μακροοικονομικό πλαίσιο και στους 
αναγκαίους δημοσιονομικούς πόρους, 
προκειμένου να υπάρξει μόχλευση των 
ιδιωτικών επενδύσεων· απαιτεί, στο 
πλαίσιο αυτό, μια ευρωπαϊκή στρατηγική 
πράσινης ανάπτυξης, και αποδοκιμάζει τις 
περικοπές του Συμβουλίου στο Πολυετές 

8. τονίζει ότι τα μέτρα θα επιτύχουν μόνο 
εάν στηριχθούν σε ένα επαρκές 
μακροοικονομικό πλαίσιο και στους 
αναγκαίους δημοσιονομικούς πόρους, 
προκειμένου να υπάρξει μόχλευση των 
ιδιωτικών επενδύσεων και προώθηση της 
παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της ΕΕ·
απαιτεί, στο πλαίσιο αυτό, μια ευρωπαϊκή 
στρατηγική πράσινης ανάπτυξης, και 
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Δημοσιονομικό Πλαίσιο, τομέας 1Α· αποδοκιμάζει τις περικοπές του 
Συμβουλίου στο Πολυετές Δημοσιονομικό 
Πλαίσιο, τομέας 1Α·

Or. sl

Τροπολογία 123
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει ότι η RISE θα επιτύχει μόνο εάν 
στηριχθεί σε ένα επαρκές 
μακροοικονομικό πλαίσιο και στους 
αναγκαίους δημοσιονομικούς πόρους, 
προκειμένου να υπάρξει μόχλευση των 
ιδιωτικών επενδύσεων· απαιτεί, στο 
πλαίσιο αυτό, μια ευρωπαϊκή στρατηγική 
πράσινης ανάπτυξης, και αποδοκιμάζει τις 
περικοπές του Συμβουλίου στο Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο, τομέας 1Α·

8. τονίζει ότι η RISE θα επιτύχει μόνο εάν 
στηριχθεί σε ένα επαρκές 
μακροοικονομικό πλαίσιο και στους 
αναγκαίους δημοσιονομικούς πόρους, 
προκειμένου να υπάρξει μόχλευση των 
ιδιωτικών επενδύσεων· απαιτεί, στο 
πλαίσιο αυτό, μια ευρωπαϊκή στρατηγική 
πράσινης, βιώσιμης δηλαδή ανάπτυξης, 
και αποδοκιμάζει τις περικοπές του 
Συμβουλίου στο Πολυετές Δημοσιονομικό 
Πλαίσιο, τομέας 1Α·

Or. en

Τροπολογία 124
Franck Proust

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει ότι η RISE θα επιτύχει μόνο εάν
στηριχθεί σε ένα επαρκές 
μακροοικονομικό πλαίσιο και στους 
αναγκαίους δημοσιονομικούς πόρους, 
προκειμένου να υπάρξει μόχλευση των 
ιδιωτικών επενδύσεων· απαιτεί, στο 
πλαίσιο αυτό, μια ευρωπαϊκή στρατηγική 
πράσινης ανάπτυξης, και αποδοκιμάζει τις 

8. τονίζει ότι η RISE θα επιτύχει μόνο εάν 
στηριχθεί σε ένα επαρκές 
μακροοικονομικό πλαίσιο και στους 
αναγκαίους δημοσιονομικούς πόρους, 
προκειμένου να υπάρξει μόχλευση των 
ιδιωτικών επενδύσεων· απαιτεί, στο 
πλαίσιο αυτό, μια ευρωπαϊκή στρατηγική 
ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, και 
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περικοπές του Συμβουλίου στο Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο, τομέας 1Α·

αποδοκιμάζει τις περικοπές του 
Συμβουλίου στο Πολυετές Δημοσιονομικό 
Πλαίσιο, τομέας 1Α·

Or. fr

Τροπολογία 125
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει ότι η RISE θα επιτύχει μόνο εάν 
στηριχθεί σε ένα επαρκές 
μακροοικονομικό πλαίσιο και στους 
αναγκαίους δημοσιονομικούς πόρους, 
προκειμένου να υπάρξει μόχλευση των 
ιδιωτικών επενδύσεων· απαιτεί, στο 
πλαίσιο αυτό, μια ευρωπαϊκή στρατηγική 
πράσινης ανάπτυξης, και αποδοκιμάζει τις 
περικοπές του Συμβουλίου στο Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο, τομέας 1Α·

8. τονίζει ότι η RISE θα επιτύχει μόνο εάν 
στηριχθεί σε ένα επαρκές 
μακροοικονομικό πλαίσιο και στους 
αναγκαίους δημοσιονομικούς πόρους, 
προκειμένου να υπάρξει μόχλευση των 
ιδιωτικών επενδύσεων· απαιτεί, στο 
πλαίσιο αυτό, μια ευρωπαϊκή στρατηγική 
ανάπτυξης, και αποδοκιμάζει τις περικοπές 
του Συμβουλίου στο Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο, τομέας 1Α·

Or. en

Τροπολογία 126
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. τονίζει ότι η βιομηχανική πολιτική 
της ΕΕ θα πρέπει να καθοριστεί με 
σαφήνεια, καθώς επί του παρόντος 
κυριαρχούν στην ΕΕ και στα κράτη μέλη 
πολλές διαφορετικές πρακτικές και 
τάσεις στον τομέα της βιομηχανικής 
πολιτικής·

Or. de
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Τροπολογία 127
Josefa Andrés Barea

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. υπογραμμίζει ότι όλες οι βιομηχανίες 
απαιτούν σταθερότητα· ως εκ τούτου, η 
προβλεψιμότητα των κανόνων και των 
προτύπων της εσωτερικής αγοράς, 
καθώς και η αποτελεσματική εφαρμογή 
τους στα κράτη μέλη αποτελούν βασικό 
παράγοντα της οικονομικής ανάπτυξης·

Or. es

Τροπολογία 128
Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. χαιρετίζει την εγκάρσια προσέγγιση της 
Επιτροπής στη βιομηχανική πολιτική· 
υποστηρίζει ότι η RISE πρέπει να 
ακολουθήσει οριζόντια και όχι κάθετη 
οπτική για τη βιομηχανική πολιτική· 
πιστεύει ότι τα μέτρα που αφορούν 
συγκεκριμένους τομείς πρέπει, κατά 
κανόνα, να συνδέονται με την τομεακή 
εξειδίκευση, προάγοντας στρατηγικές 
υψηλής τεχνολογίας και μεγάλης 
προστιθέμενης αξίας·

9. χαιρετίζει την εγκάρσια προσέγγιση της 
Επιτροπής στη βιομηχανική πολιτική· 
υποστηρίζει ότι η βιομηχανική πολιτική
πρέπει να ακολουθήσει μια προσέγγιση 
που να συνδυάζει τις οριζόντιες και 
κάθετες οπτικές της πολιτικής· πιστεύει 
ότι οι τομεακές πολιτικές πρέπει να 
αναπροσανατολιστούν προς τη στήριξη 
αλυσίδων αξίας ή ομίλων με υψηλό 
αναπτυξιακό δυναμικό, αντί να 
βασίζονται στην παραδοσιακή 
ταξινόμηση των τομέων·

Or. en
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Τροπολογία 129
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. χαιρετίζει την εγκάρσια προσέγγιση της 
Επιτροπής στη βιομηχανική πολιτική· 
υποστηρίζει ότι η RISE πρέπει να 
ακολουθήσει οριζόντια και όχι κάθετη 
οπτική για τη βιομηχανική πολιτική· 
πιστεύει ότι τα μέτρα που αφορούν 
συγκεκριμένους τομείς πρέπει, κατά 
κανόνα, να συνδέονται με την τομεακή 
εξειδίκευση, προάγοντας στρατηγικές 
υψηλής τεχνολογίας και μεγάλης 
προστιθέμενης αξίας·

9. χαιρετίζει την εγκάρσια προσέγγιση της 
Επιτροπής στη βιομηχανική πολιτική· 
υποστηρίζει ότι η RISE πρέπει να 
ακολουθήσει οριζόντια και όχι κάθετη 
οπτική για τη βιομηχανική πολιτική· 
πιστεύει ότι τα μέτρα που αφορούν 
συγκεκριμένους τομείς πρέπει, κατά 
κανόνα, να συνδέονται με την τομεακή 
εξειδίκευση, προάγοντας την εργασία, τις 
δεξιότητες, την επιχειρηματικότητα, την 
καινοτομία, τη δημιουργικότητα, καθώς 
και στρατηγικές υψηλής τεχνολογίας και 
μεγάλης προστιθέμενης αξίας σε τομείς το 
δυναμικό των οποίων στηρίζει την 
απασχόληση και την ανάπτυξη στην 
Ευρώπη· στο πλαίσιο αυτό, αξιολογεί 
θετικά τα παραδείγματα ομαδοποίησης 
των τομέων με βάση μεμονωμένους 
θεματικούς άξονες οι οποίοι 
ανταποκρίνονται στην ανάγκη ευελιξίας 
και παρέχουν τη δυνατότητα για τη 
δημιουργία ενός τεχνολογικά αποδοτικού 
και βιώσιμου από περιβαλλοντικής 
άποψης προϊόντος·

Or. it

Τροπολογία 130
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. χαιρετίζει την εγκάρσια προσέγγιση της 
Επιτροπής στη βιομηχανική πολιτική· 
υποστηρίζει ότι η RISE πρέπει να 

9. χαιρετίζει την εγκάρσια προσέγγιση της 
Επιτροπής στη βιομηχανική πολιτική· 
υποστηρίζει ότι η RISE πρέπει να 
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ακολουθήσει οριζόντια και όχι κάθετη 
οπτική για τη βιομηχανική πολιτική· 
πιστεύει ότι τα μέτρα που αφορούν 
συγκεκριμένους τομείς πρέπει, κατά 
κανόνα, να συνδέονται με την τομεακή 
εξειδίκευση, προάγοντας στρατηγικές 
υψηλής τεχνολογίας και μεγάλης 
προστιθέμενης αξίας·

ακολουθήσει οριζόντια και όχι κάθετη 
οπτική για τη βιομηχανική πολιτική· 
πιστεύει ότι τα μέτρα που αφορούν 
συγκεκριμένους τομείς πρέπει, κατά 
κανόνα, να συνδέονται με την τομεακή 
εξειδίκευση, στοχεύοντας στην ενίσχυση 
των δεξιοτήτων, της απασχόλησης, της 
δημιουργικότητας, της καινοτομίας, της 
επιχειρηματικότητας, των εξαγωγών· τα 
μέτρα πρέπει επίσης να στοχεύουν στην 
προώθηση στρατηγικών μεγάλης 
προστιθέμενης αξίας σε τομείς που 
ενισχύουν την απασχόληση και την 
ανάπτυξη στην Ευρώπη· 

Or. fr

Τροπολογία 131
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. χαιρετίζει την εγκάρσια προσέγγιση της 
Επιτροπής στη βιομηχανική πολιτική· 
υποστηρίζει ότι η RISE πρέπει να 
ακολουθήσει οριζόντια και όχι κάθετη 
οπτική για τη βιομηχανική πολιτική· 
πιστεύει ότι τα μέτρα που αφορούν 
συγκεκριμένους τομείς πρέπει, κατά 
κανόνα, να συνδέονται με την τομεακή 
εξειδίκευση, προάγοντας στρατηγικές 
υψηλής τεχνολογίας και μεγάλης 
προστιθέμενης αξίας·

9. χαιρετίζει την εγκάρσια προσέγγιση της 
Επιτροπής στη βιομηχανική πολιτική· 
υποστηρίζει ότι η RISE πρέπει να 
ακολουθήσει οριζόντια και όχι κάθετη 
οπτική για τη βιομηχανική πολιτική· 
πιστεύει ότι τα μέτρα που αφορούν 
συγκεκριμένους τομείς πρέπει, κατά 
κανόνα, να συνδέονται με την τομεακή 
εξειδίκευση, προάγοντας στρατηγικές 
υψηλής τεχνολογίας και μεγάλης 
προστιθέμενης αξίας· συνιστά την πλήρη 
ενσωμάτωση των ζητημάτων που 
σχετίζονται με τη βιομηχανία και την 
ανταγωνιστικότητα στις υπόλοιπες 
ευρωπαϊκές πολιτικές, σε τομείς όπως ο 
ανταγωνισμός, το διεθνές εμπόριο, η 
ενέργεια, το περιβάλλον, η καινοτομία, τα 
διαρθρωτικά ταμεία, η κατάρτιση, ο 
τουρισμός, ο πολιτισμός προκειμένου να 
δημιουργηθεί μια συνεκτική και 
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συντονισμένη προσέγγιση·

Or. fr

Τροπολογία 132
Franck Proust, Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. χαιρετίζει την εγκάρσια προσέγγιση της 
Επιτροπής στη βιομηχανική πολιτική· 
υποστηρίζει ότι η RISE πρέπει να 
ακολουθήσει οριζόντια και όχι κάθετη 
οπτική για τη βιομηχανική πολιτική· 
πιστεύει ότι τα μέτρα που αφορούν 
συγκεκριμένους τομείς πρέπει, κατά 
κανόνα, να συνδέονται με την τομεακή 
εξειδίκευση, προάγοντας στρατηγικές 
υψηλής τεχνολογίας και μεγάλης 
προστιθέμενης αξίας·

9. χαιρετίζει την εγκάρσια προσέγγιση της 
Επιτροπής στη βιομηχανική πολιτική· 
υποστηρίζει ότι η RISE πρέπει να 
ακολουθήσει οριζόντια και όχι κάθετη 
οπτική για τη βιομηχανική πολιτική· 
πιστεύει ότι τα μέτρα που αφορούν 
συγκεκριμένους τομείς πρέπει, κατά 
κανόνα, να συνδέονται με την τομεακή 
εξειδίκευση, προάγοντας στρατηγικές 
υψηλής τεχνολογίας και μεγάλης 
προστιθέμενης αξίας και διατηρώντας τις 
βασικές βιομηχανίες· καλεί τα κράτη 
μέλη και την Επιτροπή να εστιάσουν τις 
προσπάθειές τους σε κλάδους που 
χαρακτηρίζονται από υψηλή 
τεχνογνωσία, από μεγάλες επενδύσεις 
στον τομέα της Ε&Α και από τη 
δημιουργία προστιθέμενης αξίας·

Or. fr

Τροπολογία 133
Romana Jordan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. χαιρετίζει την εγκάρσια προσέγγιση της 
Επιτροπής στη βιομηχανική πολιτική· 
υποστηρίζει ότι η RISE πρέπει να 

9. χαιρετίζει την εγκάρσια προσέγγιση της 
Επιτροπής στη βιομηχανική πολιτική· 
υποστηρίζει ότι τα μέτρα για την 
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ακολουθήσει οριζόντια και όχι κάθετη 
οπτική για τη βιομηχανική πολιτική· 
πιστεύει ότι τα μέτρα που αφορούν 
συγκεκριμένους τομείς πρέπει, κατά 
κανόνα, να συνδέονται με την τομεακή 
εξειδίκευση, προάγοντας στρατηγικές 
υψηλής τεχνολογίας και μεγάλης 
προστιθέμενης αξίας·

αναβιομηχάνιση της Ευρώπης πρέπει να 
ακολουθήσουν οριζόντια και όχι κάθετη 
οπτική για τη βιομηχανική πολιτική· 
πιστεύει ότι τα μέτρα που αφορούν 
συγκεκριμένους τομείς πρέπει, κατά 
κανόνα, να συνδέονται με την τομεακή 
εξειδίκευση, προάγοντας στρατηγικές 
υψηλής τεχνολογίας και μεγάλης 
προστιθέμενης αξίας· πιστεύει επίσης ότι 
πρέπει να ληφθεί υπόψη η σπουδαιότητα 
και άλλων τομέων και ότι η βιομηχανία 
πρέπει να διαφοροποιηθεί·

Or. sl

Τροπολογία 134
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. χαιρετίζει την εγκάρσια προσέγγιση της 
Επιτροπής στη βιομηχανική πολιτική· 
υποστηρίζει ότι η RISE πρέπει να 
ακολουθήσει οριζόντια και όχι κάθετη 
οπτική για τη βιομηχανική πολιτική· 
πιστεύει ότι τα μέτρα που αφορούν 
συγκεκριμένους τομείς πρέπει, κατά 
κανόνα, να συνδέονται με την τομεακή 
εξειδίκευση, προάγοντας στρατηγικές
υψηλής τεχνολογίας και μεγάλης 
προστιθέμενης αξίας·

9. χαιρετίζει την εγκάρσια προσέγγιση της 
Επιτροπής στη βιομηχανική πολιτική· 
υποστηρίζει ότι η RISE πρέπει να 
ακολουθήσει οριζόντια και όχι κάθετη 
οπτική για τη βιομηχανική πολιτική· 
πιστεύει ότι τα μέτρα που αφορούν 
συγκεκριμένους τομείς πρέπει, κατά 
κανόνα, να συνδέονται με στρατηγικές 
μεγάλης προστιθέμενης αξίας που θα 
μπορούσαν να προωθήσουν την ανάπτυξη 
και την απασχόληση στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 135
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. χαιρετίζει την εγκάρσια προσέγγιση της 
Επιτροπής στη βιομηχανική πολιτική· 
υποστηρίζει ότι η RISE πρέπει να 
ακολουθήσει οριζόντια και όχι κάθετη 
οπτική για τη βιομηχανική πολιτική· 
πιστεύει ότι τα μέτρα που αφορούν 
συγκεκριμένους τομείς πρέπει, κατά 
κανόνα, να συνδέονται με την τομεακή 
εξειδίκευση, προάγοντας στρατηγικές 
υψηλής τεχνολογίας και μεγάλης 
προστιθέμενης αξίας·

9. χαιρετίζει την εγκάρσια προσέγγιση της 
Επιτροπής στη βιομηχανική πολιτική· 
υποστηρίζει ότι η εν λόγω βιομηχανική 
στρατηγική πρέπει να ακολουθήσει 
οριζόντια και όχι κάθετη οπτική για τη 
βιομηχανική πολιτική· πιστεύει ότι τα 
μέτρα που αφορούν συγκεκριμένους τομείς 
πρέπει, κατά κανόνα, να συνδέονται με την 
τομεακή εξειδίκευση, προάγοντας 
στρατηγικές υψηλής τεχνολογίας και 
μεγάλης προστιθέμενης αξίας·

Or. fr

Τροπολογία 136
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και 
τις εθνικές κυβερνήσεις να παρέχουν 
μέτρα, τα οποία θα διευκολύνουν την 
αποτελεσματική ανταγωνιστικότητα της 
βιομηχανίας στο εσωτερικό της ενιαίας 
αγοράς και του παγκόσμιου 
περιβάλλοντος, ενισχύοντας τον 
συντονισμό όλων των σχετικών 
πολιτικών·

Or. en

Τροπολογία 137
Franck Proust

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η 
βιομηχανική πολιτική πρέπει να διαθέτει 
αποτελεσματική, ολοκληρωμένη δομή 
διακυβέρνησης, στην οποία να 
συμπεριλαμβάνεται η παρακολούθηση· 
υπενθυμίζει τη σύσταση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου που περιέχεται στην έκθεση 
Lange για τη βιομηχανία, σχετικά με τη 
σύσταση μόνιμης ειδικής ομάδας της 
Επιτροπής για τη βιομηχανική πολιτική, η 
οποία θα απαρτίζεται από τις σχετικές ΓΔ· 
ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει 
ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο της 
στρατηγικής RISE· τονίζει ότι για να 
επιτευχθεί η RISE χρειάζεται η συμμαχία 
των ενδιαφερομένων φορέων από τη 
βιομηχανία, τα εργατικά σωματεία, τον 
ακαδημαϊκό χώρο και την κοινωνία των 
πολιτών· καλεί την Επιτροπή να κάνει 
πλήρη χρήση του άρθρου 173 
παράγραφος 2 της Συνθήκης για την 
προώθηση της RISE·

10. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η 
βιομηχανική πολιτική πρέπει να διαθέτει 
αποτελεσματική, ολοκληρωμένη δομή 
διακυβέρνησης, στην οποία να 
συμπεριλαμβάνεται η παρακολούθηση· 
υπενθυμίζει τη σύσταση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου που περιέχεται στην έκθεση 
Lange για τη βιομηχανία, σχετικά με τη 
σύσταση μόνιμης ειδικής ομάδας της 
Επιτροπής για τη βιομηχανική πολιτική, η 
οποία θα απαρτίζεται από τις σχετικές ΓΔ· 
ζητεί από την Επιτροπή να
πραγματοποιήσει μια μελέτη προκειμένου 
να προσδιοριστούν με σαφήνεια οι 
προκλήσεις της πλεονάζουσας 
παραγωγικής ικανότητας και των 
αναδιαρθρώσεων που πλήττουν 
ορισμένους τομείς προτείνοντας 
βραχυπρόθεσμες λύσεις, και να υποβάλλει 
ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο της 
στρατηγικής RISE, η οποία θα 
περιλαμβάνει και μια έκθεση για την 
απόκλιση μεταξύ των στόχων και των 
δεξιοτήτων και των μέσων που διαθέτει· 
τονίζει ότι για να επιτευχθεί η RISE 
χρειάζεται η συμμαχία των 
ενδιαφερομένων φορέων από τη 
βιομηχανία, τα εργατικά σωματεία, τον 
ακαδημαϊκό χώρο και την κοινωνία των 
πολιτών· καλεί την Επιτροπή να 
αξιοποιήσει καλύτερα τους ιδίους πόρους
της (δεξιότητες, μέσα, υπηρεσίες) και να 
κάνει πλήρη χρήση του άρθρου 173 
παράγραφος 2 της Συνθήκης για την 
προώθηση της RISE·

Or. fr

Τροπολογία 138
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η 
βιομηχανική πολιτική πρέπει να διαθέτει 
αποτελεσματική, ολοκληρωμένη δομή 
διακυβέρνησης, στην οποία να 
συμπεριλαμβάνεται η παρακολούθηση· 
υπενθυμίζει τη σύσταση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου που περιέχεται στην έκθεση 
Lange για τη βιομηχανία, σχετικά με τη 
σύσταση μόνιμης ειδικής ομάδας της 
Επιτροπής για τη βιομηχανική πολιτική, η 
οποία θα απαρτίζεται από τις σχετικές ΓΔ· 
ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει 
ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο της 
στρατηγικής RISE· τονίζει ότι για να 
επιτευχθεί η RISE χρειάζεται η συμμαχία 
των ενδιαφερομένων φορέων από τη 
βιομηχανία, τα εργατικά σωματεία, τον 
ακαδημαϊκό χώρο και την κοινωνία των 
πολιτών· καλεί την Επιτροπή να κάνει 
πλήρη χρήση του άρθρου 173 
παράγραφος 2 της Συνθήκης για την 
προώθηση της RISE·

10. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η 
βιομηχανική πολιτική πρέπει να διαθέτει 
αποτελεσματική, ολοκληρωμένη δομή 
διακυβέρνησης, στην οποία να 
συμπεριλαμβάνεται η παρακολούθηση· 
υπενθυμίζει τη σύσταση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου που περιέχεται στην έκθεση 
Lange για τη βιομηχανία, σχετικά με τη 
σύσταση μόνιμης ειδικής ομάδας της 
Επιτροπής για τη βιομηχανική πολιτική, η 
οποία θα απαρτίζεται από τις σχετικές ΓΔ, 
θα λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις των 
ενδιαφερόμενων φορέων και θα 
συντονίζει και θα παρακολουθεί την 
εφαρμογή της πολιτικής· ζητεί από την 
Επιτροπή να υποβάλλει ετήσια έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την 
πρόοδο της στρατηγικής RISE· τονίζει ότι 
για να επιτευχθεί η RISE χρειάζεται η 
συμμαχία και η συνεργασία των 
ενδιαφερομένων φορέων από διάφορους 
τομείς της βιομηχανίας, τα εργατικά 
σωματεία, τον ακαδημαϊκό χώρο και την 
κοινωνία των πολιτών, όπως οργανισμοί 
προστασίας των καταναλωτών και μη 
κυβερνητικές οργανώσεις· καλεί την 
Επιτροπή να κάνει πλήρη χρήση του 
άρθρου 173 παράγραφος 2 της Συνθήκης 
για την προώθηση της RISE·

Or. en

Τροπολογία 139
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η 10. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η 
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βιομηχανική πολιτική πρέπει να διαθέτει 
αποτελεσματική, ολοκληρωμένη δομή 
διακυβέρνησης, στην οποία να 
συμπεριλαμβάνεται η παρακολούθηση· 
υπενθυμίζει τη σύσταση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου που περιέχεται στην έκθεση 
Lange για τη βιομηχανία, σχετικά με τη 
σύσταση μόνιμης ειδικής ομάδας της 
Επιτροπής για τη βιομηχανική πολιτική, η 
οποία θα απαρτίζεται από τις σχετικές ΓΔ· 
ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει 
ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο της 
στρατηγικής RISE· τονίζει ότι για να 
επιτευχθεί η RISE χρειάζεται η συμμαχία 
των ενδιαφερομένων φορέων από τη 
βιομηχανία, τα εργατικά σωματεία, τον 
ακαδημαϊκό χώρο και την κοινωνία των 
πολιτών· καλεί την Επιτροπή να κάνει 
πλήρη χρήση του άρθρου 173 
παράγραφος 2 της Συνθήκης για την 
προώθηση της RISE·

βιομηχανική πολιτική πρέπει να διαθέτει 
αποτελεσματική, ολοκληρωμένη δομή 
διακυβέρνησης, στην οποία να 
συμπεριλαμβάνονται η παρακολούθηση 
και η εποπτεία των δραστηριοτήτων· 
υπενθυμίζει τη σύσταση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου που περιέχεται στην έκθεση 
Lange για τη βιομηχανία, σχετικά με τη 
σύσταση μόνιμης ειδικής ομάδας της 
Επιτροπής για τη βιομηχανική πολιτική, η 
οποία θα απαρτίζεται από τις σχετικές 
γενικές διευθύνσεις· ζητεί από την 
Επιτροπή να υποβάλλει ετήσια έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την 
πρόοδο της εν λόγω βιομηχανικής 
στρατηγικής· τονίζει ότι για να επιτευχθεί 
η RISE χρειάζεται η συμμαχία των 
ενδιαφερομένων φορέων από τη 
βιομηχανία, τα εργατικά σωματεία, τον 
ακαδημαϊκό χώρο και την κοινωνία των 
πολιτών· καλεί την Επιτροπή να κάνει 
πλήρη χρήση του άρθρου 173 
παράγραφος 2 της Συνθήκης για την 
προώθηση της εν λόγω βιομηχανικής 
στρατηγικής·

Or. fr

Τροπολογία 140
Vittorio Prodi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η 
βιομηχανική πολιτική πρέπει να διαθέτει 
αποτελεσματική, ολοκληρωμένη δομή 
διακυβέρνησης, στην οποία να 
συμπεριλαμβάνεται η παρακολούθηση· 
υπενθυμίζει τη σύσταση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου που περιέχεται στην έκθεση 
Lange για τη βιομηχανία, σχετικά με τη 
σύσταση μόνιμης ειδικής ομάδας της 
Επιτροπής για τη βιομηχανική πολιτική, η 

10. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η 
βιομηχανική πολιτική πρέπει να διαθέτει 
αποτελεσματική, ολοκληρωμένη δομή 
διακυβέρνησης, στην οποία να 
συμπεριλαμβάνεται η παρακολούθηση· 
υπενθυμίζει τη σύσταση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου που περιέχεται στην έκθεση 
Lange για τη βιομηχανία, σχετικά με τη 
σύσταση μόνιμης ειδικής ομάδας της 
Επιτροπής για τη βιομηχανική πολιτική, η 
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οποία θα απαρτίζεται από τις σχετικές ΓΔ· 
ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει 
ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο της 
στρατηγικής RISE· τονίζει ότι για να 
επιτευχθεί η RISE χρειάζεται η συμμαχία 
των ενδιαφερομένων φορέων από τη 
βιομηχανία, τα εργατικά σωματεία, τον 
ακαδημαϊκό χώρο και την κοινωνία των 
πολιτών· καλεί την Επιτροπή να κάνει 
πλήρη χρήση του άρθρου 173 
παράγραφος 2 της Συνθήκης για την 
προώθηση της RISE·

οποία θα απαρτίζεται από τις σχετικές ΓΔ· 
ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει 
ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο της 
στρατηγικής RISE· τονίζει ότι για να 
επιτευχθεί η RISE χρειάζεται η συμμαχία 
των ενδιαφερομένων φορέων από τη 
βιομηχανία, τα εργατικά σωματεία, τον 
ακαδημαϊκό χώρο και την κοινωνία των 
πολιτών προκειμένου να επιτευχθεί η 
συστηματική συμπερίληψη σύνθετων 
αρχών, όπως η διευρυμένη ευθύνη των 
παραγωγών και των καταναλωτών· καλεί 
την Επιτροπή να κάνει πλήρη χρήση του 
άρθρου 173 παράγραφος 2 της Συνθήκης 
για την προώθηση της RISE·

Or. en

Τροπολογία 141
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η 
βιομηχανική πολιτική πρέπει να διαθέτει 
αποτελεσματική, ολοκληρωμένη δομή 
διακυβέρνησης, στην οποία να 
συμπεριλαμβάνεται η παρακολούθηση· 
υπενθυμίζει τη σύσταση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου που περιέχεται στην έκθεση 
Lange για τη βιομηχανία, σχετικά με τη 
σύσταση μόνιμης ειδικής ομάδας της 
Επιτροπής για τη βιομηχανική πολιτική, η 
οποία θα απαρτίζεται από τις σχετικές ΓΔ· 
ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει 
ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο της 
στρατηγικής RISE· τονίζει ότι για να 
επιτευχθεί η RISE χρειάζεται η συμμαχία 
των ενδιαφερομένων φορέων από τη 
βιομηχανία, τα εργατικά σωματεία, τον 
ακαδημαϊκό χώρο και την κοινωνία των 

10. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η 
βιομηχανική πολιτική πρέπει να διαθέτει 
αποτελεσματική, ολοκληρωμένη δομή 
διακυβέρνησης, στην οποία να 
συμπεριλαμβάνεται η παρακολούθηση· 
υπενθυμίζει τη σύσταση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου που περιέχεται στην έκθεση 
Lange για τη βιομηχανία, σχετικά με τη 
σύσταση μόνιμης ειδικής ομάδας της 
Επιτροπής για τη βιομηχανική πολιτική, η 
οποία θα απαρτίζεται από τις σχετικές ΓΔ· 
ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει 
ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο της 
στρατηγικής RISE· τονίζει ότι για να 
επιτευχθεί η RISE χρειάζεται η συμμαχία 
των ενδιαφερομένων φορέων από τη 
βιομηχανία (συμπεριλαμβανομένων των 
ΜΜΕ), τα εργατικά σωματεία, τον 
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πολιτών· καλεί την Επιτροπή να κάνει 
πλήρη χρήση του άρθρου 173 
παράγραφος 2 της Συνθήκης για την 
προώθηση της RISE·

ακαδημαϊκό χώρο και την κοινωνία των 
πολιτών· καλεί την Επιτροπή να κάνει 
πλήρη χρήση του άρθρου 173 
παράγραφος 2 της Συνθήκης για την 
προώθηση της RISE·

Or. fr

Τροπολογία 142
Romana Jordan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η 
βιομηχανική πολιτική πρέπει να διαθέτει 
αποτελεσματική, ολοκληρωμένη δομή 
διακυβέρνησης, στην οποία να 
συμπεριλαμβάνεται η παρακολούθηση· 
υπενθυμίζει τη σύσταση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου που περιέχεται στην έκθεση 
Lange για τη βιομηχανία, σχετικά με τη 
σύσταση μόνιμης ειδικής ομάδας της 
Επιτροπής για τη βιομηχανική πολιτική, η 
οποία θα απαρτίζεται από τις σχετικές ΓΔ· 
ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει 
ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο της 
στρατηγικής RISE· τονίζει ότι για να 
επιτευχθεί η RISE χρειάζεται η συμμαχία 
των ενδιαφερομένων φορέων από τη 
βιομηχανία, τα εργατικά σωματεία, τον 
ακαδημαϊκό χώρο και την κοινωνία των 
πολιτών· καλεί την Επιτροπή να κάνει 
πλήρη χρήση του άρθρου 173 
παράγραφος 2 της Συνθήκης για την 
προώθηση της RISE·

10. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η 
βιομηχανική πολιτική πρέπει να διαθέτει 
αποτελεσματική, ολοκληρωμένη δομή 
διακυβέρνησης, στην οποία να 
συμπεριλαμβάνεται η παρακολούθηση·
υπενθυμίζει τη σύσταση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου που περιέχεται στην έκθεση 
Lange για τη βιομηχανία, σχετικά με τη 
σύσταση μόνιμης ειδικής ομάδας της 
Επιτροπής για τη βιομηχανική πολιτική, η 
οποία θα απαρτίζεται από τις σχετικές ΓΔ·
ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει 
ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο των 
μέτρων· τονίζει ότι για να επιτευχθεί η 
RISE χρειάζεται η συμμαχία των 
ενδιαφερομένων φορέων από τη 
βιομηχανία, τα εργατικά σωματεία, τον 
ακαδημαϊκό χώρο και την κοινωνία των 
πολιτών· καλεί την Επιτροπή να κάνει 
πλήρη χρήση του άρθρου 173 
παράγραφος 2 της Συνθήκης για την 
προώθηση των μέτρων·

Or. sl

Τροπολογία 143
Silvia-Adriana Ţicău
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. επισημαίνει ότι το 2010 τέσσερα από 
τα 27 κράτη μέλη –Γερμανία (27,29%), 
Ιταλία (12,44%), Ηνωμένο Βασίλειο 
(11,93%) και Γαλλία (11,65%)– κάλυπταν 
πάνω από το 60% της βιομηχανικής 
παραγωγής της ΕΕ, ενώ 10 κράτη μέλη 
κάλυπταν λιγότερο από το 4% της 
βιομηχανικής παραγωγής, και παροτρύνει 
την Επιτροπή να λάβει τα κατάλληλα 
μέτρα για την αποκατάσταση της 
βιομηχανικής παραγωγής της ΕΕ σε όλα 
τα κράτη μέλη της, ιδίως σε εκείνα που 
καλύπτουν κάτω από το 1% της 
βιομηχανικής παραγωγής της ΕΕ·

Or. ro

Τροπολογία 144
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. υπογραμμίζει ότι όλοι οι άλλοι τομείς 
πολιτικής θα πρέπει να διαμορφωθούν 
λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους της 
βιομηχανικής πολιτικής για την 
προαγωγή μιας ολιστικής προσέγγισης 
της βιομηχανικής πολιτικής· υπενθυμίζει 
σχετικά ότι η ΕΚΑΧ αποδεικνύει ότι οι 
ολοκληρωμένες και καινοτόμες δράσεις 
στον τομέα της βιομηχανικής πολιτικής 
μπορούν να είναι επιτυχείς, επιφέρουν 
ανάπτυξη, διασφαλίζουν την απασχόληση 
και προάγουν τον χαρακτήρα της 
ενταξιακής πολιτικής και της εταιρικής 
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σχέσης·

Or. de

Τροπολογία 145
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. χαιρετίζει τις τομεακές στρατηγικές 
στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας 
(Cars 2020) και της βιομηχανίας χάλυβα 
(σχέδιο δράσης για τον χάλυβα) και 
αναμένει από την Επιτροπή να στηρίξει 
τις στρατηγικές με τη λήψη κατάλληλων 
μέτρων·

Or. de

Τροπολογία 146
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υποστηρίζει ότι η RISE πρέπει να 
προσανατολιστεί στην παροχή ώθησης στις 
ροές επενδύσεων προς τον ευρωπαϊκό 
νότο για την αναζωογόνηση της 
ανάπτυξης, ιδίως μέσω της έξυπνης 
εξειδίκευσης και του σχηματισμού ομίλων, 
συμπεριλαμβανομένων των διεθνικών 
ομίλων·

11. υποστηρίζει ότι η εν λόγω βιομηχανική 
στρατηγική πρέπει να προσανατολιστεί 
στην παροχή ώθησης στις ροές 
επενδύσεων προς όλη την ΕΕ και ιδίως 
προς τις περιφέρειες που τα τελευταία 
χρόνια έχουν αποβιομηχανοποιηθεί, για 
την αναζωογόνηση της ανάπτυξης, ιδίως 
μέσω της έξυπνης εξειδίκευσης και του 
σχηματισμού ομίλων, 
συμπεριλαμβανομένων των διεθνικών 
ομίλων·

Or. fr
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Τροπολογία 147
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υποστηρίζει ότι η RISE πρέπει να 
προσανατολιστεί στην παροχή ώθησης 
στις ροές επενδύσεων προς τον 
ευρωπαϊκό νότο για την αναζωογόνηση της 
ανάπτυξης, ιδίως μέσω της έξυπνης 
εξειδίκευσης και του σχηματισμού ομίλων, 
συμπεριλαμβανομένων των διεθνικών 
ομίλων·

11. υποστηρίζει ότι η RISE πρέπει να 
προσανατολιστεί στο να καταστήσει εκ 
νέου τον ευρωπαϊκό νότο ένα ελκυστικό 
και ανταγωνιστικό επενδυτικό κέντρο για 
την αναζωογόνηση της ανάπτυξης, ιδίως 
μέσω της έξυπνης εξειδίκευσης και του 
σχηματισμού ομίλων, 
συμπεριλαμβανομένων των διεθνικών 
ομίλων·

Or. de

Τροπολογία 148
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υποστηρίζει ότι η RISE πρέπει να 
προσανατολιστεί στην παροχή ώθησης στις 
ροές επενδύσεων προς τον ευρωπαϊκό νότο 
για την αναζωογόνηση της ανάπτυξης, 
ιδίως μέσω της έξυπνης εξειδίκευσης και 
του σχηματισμού ομίλων, 
συμπεριλαμβανομένων των διεθνικών 
ομίλων·

11. υποστηρίζει ότι η RISE πρέπει να 
προσανατολιστεί στην παροχή ώθησης στις 
ροές επενδύσεων προς τον ευρωπαϊκό νότο 
και την κεντρική και ανατολική Ευρώπη
για την αναζωογόνηση της ανάπτυξης, 
ιδίως μέσω της έξυπνης τοπικής
εξειδίκευσης και του σχηματισμού 
περιφερειακών ομίλων·

Or. pl

Τροπολογία 149
Patrizia Toia
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υποστηρίζει ότι η RISE πρέπει να 
προσανατολιστεί στην παροχή ώθησης στις 
ροές επενδύσεων προς τον ευρωπαϊκό νότο 
για την αναζωογόνηση της ανάπτυξης, 
ιδίως μέσω της έξυπνης εξειδίκευσης και 
του σχηματισμού ομίλων, 
συμπεριλαμβανομένων των διεθνικών 
ομίλων·

11. υποστηρίζει ότι η RISE πρέπει να 
προσανατολιστεί στην παροχή ώθησης στις 
ροές επενδύσεων προς τον ευρωπαϊκό νότο 
για την αναζωογόνηση της ανάπτυξης, 
ιδίως μέσω της έξυπνης εξειδίκευσης και 
του σχηματισμού ομίλων και 
επιχειρηματικών δικτύων με διακρατική 
δραστηριότητα·

Or. en

Τροπολογία 150
Romana Jordan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υποστηρίζει ότι η RISE πρέπει να 
προσανατολιστεί στην παροχή ώθησης 
στις ροές επενδύσεων προς τον ευρωπαϊκό 
νότο για την αναζωογόνηση της 
ανάπτυξης, ιδίως μέσω της έξυπνης 
εξειδίκευσης και του σχηματισμού ομίλων, 
συμπεριλαμβανομένων των διεθνικών 
ομίλων·

11. υποστηρίζει ότι τα μέτρα για την 
αναβιομηχάνιση της Ευρώπης πρέπει να 
προσανατολιστούν στην παροχή ώθησης 
στις ροές επενδύσεων προς τον ευρωπαϊκό 
νότο για την αναζωογόνηση της 
ανάπτυξης, ιδίως μέσω της έξυπνης 
εξειδίκευσης και του σχηματισμού ομίλων, 
συμπεριλαμβανομένων των διεθνικών 
ομίλων·

Or. sl

Τροπολογία 151
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11



AM\1000727EL.doc 81/100 PE516.804v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υποστηρίζει ότι η RISE πρέπει να 
προσανατολιστεί στην παροχή ώθησης στις 
ροές επενδύσεων προς τον ευρωπαϊκό 
νότο για την αναζωογόνηση της 
ανάπτυξης, ιδίως μέσω της έξυπνης 
εξειδίκευσης και του σχηματισμού ομίλων, 
συμπεριλαμβανομένων των διεθνικών 
ομίλων·

11. υποστηρίζει ότι η RISE πρέπει να 
προσανατολιστεί στην παροχή ώθησης στις 
ροές επενδύσεων εντός της Ευρώπης για 
την αναζωογόνηση της ανάπτυξης, ιδίως 
μέσω της έξυπνης εξειδίκευσης και του 
σχηματισμού ομίλων, 
συμπεριλαμβανομένων των διεθνικών 
ομίλων·

Or. en

Τροπολογία 152
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υποστηρίζει ότι η RISE πρέπει να 
προσανατολιστεί στην παροχή ώθησης στις 
ροές επενδύσεων προς τον ευρωπαϊκό νότο 
για την αναζωογόνηση της ανάπτυξης, 
ιδίως μέσω της έξυπνης εξειδίκευσης και 
του σχηματισμού ομίλων, 
συμπεριλαμβανομένων των διεθνικών 
ομίλων·

11. υποστηρίζει ότι η RISE πρέπει να 
προσανατολιστεί στην παροχή ώθησης στις 
ροές επενδύσεων προς τον ευρωπαϊκό νότο 
για την αναζωογόνηση της ανάπτυξης, 
ιδίως μέσω της έξυπνης εξειδίκευσης και 
του σχηματισμού ομίλων, 
συμπεριλαμβανομένων των διεθνικών και
περιφερειακών ομίλων·

Or. en

Τροπολογία 153
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υποστηρίζει ότι η RISE πρέπει να 
προσανατολιστεί στην παροχή ώθησης στις 
ροές επενδύσεων προς τον ευρωπαϊκό νότο 

11. υποστηρίζει ότι η RISE πρέπει να 
προσανατολιστεί στην παροχή ώθησης στις 
ροές επενδύσεων προς τον ευρωπαϊκό νότο 
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για την αναζωογόνηση της ανάπτυξης, 
ιδίως μέσω της έξυπνης εξειδίκευσης και 
του σχηματισμού ομίλων, 
συμπεριλαμβανομένων των διεθνικών 
ομίλων·

και την ανατολική Ευρώπη για την 
αναζωογόνηση της ανάπτυξης, ιδίως μέσω 
της έξυπνης εξειδίκευσης και του 
σχηματισμού ομίλων, 
συμπεριλαμβανομένων των διεθνικών 
ομίλων·

Or. pl

Τροπολογία 154
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εξαίρει το έργο του 
αντιπροέδρου Tajani ως προς τον 
στενότερο συντονισμό της βιομηχανικής 
πολιτικής στο πλαίσιο του Συμβουλίου 
Ανταγωνιστικότητας· τονίζει ότι η RISE 
πρέπει να συντονιστεί με τη βιομηχανική 
πολιτική των κρατών μελών·

12. εξαίρει το έργο του 
αντιπροέδρου Tajani ως προς τον 
στενότερο συντονισμό της βιομηχανικής 
πολιτικής στο πλαίσιο του Συμβουλίου 
Ανταγωνιστικότητας· τονίζει ότι πρέπει να 
δημιουργηθούν προϋποθέσεις πλαισίου 
που θα είναι φιλικές προς τις επιχειρήσεις 
και τη βιομηχανία, τόσο σε επίπεδο ΕΕ 
όσο και σε εθνικό επίπεδο, ιδίως όσον 
αφορά τη βιομηχανική πολιτική (IP), 
προκειμένου αυτή να επιβιώσει στον 
διεθνή ανταγωνισμό· ιδιαίτερα η έξυπνη 
νομοθεσία, η μείωση της διοικητικής 
επιβάρυνσης, η ισορροπημένη και 
ανταγωνιστική πολιτική για το 
περιβάλλον, οι ευέλικτες νομοθεσίες 
σχετικά με την απασχόληση και η 
ενσωμάτωση των απαιτήσεων της 
αγοράς εργασίας στο εκπαιδευτικό 
σύστημα αποτελούν βασικές 
προϋποθέσεις πλαισίου για τη 
βιομηχανική ανάπτυξη·

Or. de

Τροπολογία 155
Josefa Andrés Barea
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εξαίρει το έργο του 
αντιπροέδρου Tajani ως προς τον 
στενότερο συντονισμό της βιομηχανικής 
πολιτικής στο πλαίσιο του Συμβουλίου 
Ανταγωνιστικότητας· τονίζει ότι η RISE 
πρέπει να συντονιστεί με τη βιομηχανική 
πολιτική των κρατών μελών·

12. εξαίρει το έργο του 
αντιπροέδρου Tajani ως προς τον 
στενότερο συντονισμό της βιομηχανικής 
πολιτικής στο πλαίσιο του Συμβουλίου 
Ανταγωνιστικότητας· τονίζει ότι η RISE 
πρέπει να συντονιστεί με τη βιομηχανική 
πολιτική των κρατών μελών· υποστηρίζει 
την ιδέα της ενίσχυσης του ρόλου του 
Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας, το 
οποίο θα μπορούσε να αναλάβει τον 
κατακόρυφο συντονισμό των πολιτικών 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε επίπεδο 
κρατών μελών και σε περιφερειακό 
επίπεδο·

Or. es

Τροπολογία 156
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εξαίρει το έργο του 
αντιπροέδρου Tajani ως προς τον 
στενότερο συντονισμό της βιομηχανικής 
πολιτικής στο πλαίσιο του Συμβουλίου 
Ανταγωνιστικότητας· τονίζει ότι η RISE 
πρέπει να συντονιστεί με τη βιομηχανική 
πολιτική των κρατών μελών·

12. εξαίρει το έργο του 
αντιπροέδρου Tajani ως προς τον 
στενότερο συντονισμό της βιομηχανικής 
πολιτικής στο πλαίσιο του Συμβουλίου 
Ανταγωνιστικότητας· αναγνωρίζει ότι η 
βιομηχανική πολιτική για την RISE 
πρέπει να αποτελεί κοινή βάση για την 
ΕΕ, αλλά τονίζει ότι πρέπει να λάβει 
υπόψη τις διαφορετικές εθνικές και 
περιφερειακές συνθήκες και να 
συντονιστεί με τη βιομηχανική πολιτική 
των κρατών μελών·

Or. en
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Τροπολογία 157
Romana Jordan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εξαίρει το έργο του 
αντιπροέδρου Tajani ως προς τον 
στενότερο συντονισμό της βιομηχανικής 
πολιτικής στο πλαίσιο του Συμβουλίου 
Ανταγωνιστικότητας· τονίζει ότι η RISE
πρέπει να συντονιστεί με τη βιομηχανική 
πολιτική των κρατών μελών·

12. εξαίρει το έργο του 
αντιπροέδρου Tajani ως προς τον 
στενότερο συντονισμό της βιομηχανικής 
πολιτικής στο πλαίσιο του Συμβουλίου 
Ανταγωνιστικότητας· τονίζει ότι τα μέτρα 
για την αναβιομηχάνιση της Ευρώπης
πρέπει να συντονιστούν με τη βιομηχανική 
πολιτική των κρατών μελών·

Or. sl

Τροπολογία 158
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εξαίρει το έργο του 
αντιπροέδρου Tajani ως προς τον 
στενότερο συντονισμό της βιομηχανικής 
πολιτικής στο πλαίσιο του Συμβουλίου 
Ανταγωνιστικότητας· τονίζει ότι η RISE
πρέπει να συντονιστεί με τη βιομηχανική 
πολιτική των κρατών μελών·

12. εξαίρει το έργο του 
αντιπροέδρου Tajani ως προς τον 
στενότερο συντονισμό της βιομηχανικής 
πολιτικής στο πλαίσιο του Συμβουλίου 
Ανταγωνιστικότητας· τονίζει ότι η εν λόγω 
ευρωπαϊκή βιομηχανική στρατηγική 
πρέπει να συντονιστεί με τις βιομηχανικές 
στρατηγικές των κρατών μελών·

Or. fr

Τροπολογία 159
Franck Proust
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. πιστεύει ότι οι περιφέρειες πρέπει να 
συμμετέχουν πλήρως στον προσδιορισμό 
των προτεραιοτήτων και την ανίχνευση 
του δυναμικού για τη βιομηχανία στην 
επικράτειά τους· επιδοκιμάζει το έργο που
έχει αναλάβει η Επιτροπή Περιφερειών 
καθώς και το έργο της Επιτροπής όσον 
αφορά τις στρατηγικές έξυπνης 
εξειδίκευσης για τον εξορθολογισμό της 
ενωσιακής χρηματοδότησης, με στόχο την 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020»·

13. πιστεύει ότι οι διάφορες βαθμίδες της 
τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να 
συμμετέχουν και να ενεργούν 
συντονισμένα στον προσδιορισμό των 
προτεραιοτήτων και την ανίχνευση του 
δυναμικού για τη βιομηχανία στην 
επικράτειά τους· επιδοκιμάζει το έργο που 
έχει αναλάβει η Επιτροπή Περιφερειών 
καθώς και το έργο της Επιτροπής όσον 
αφορά τις στρατηγικές έξυπνης 
εξειδίκευσης για τον εξορθολογισμό της 
ενωσιακής χρηματοδότησης, με στόχο την 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020»·

Or. fr

Τροπολογία 160
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. πιστεύει ότι οι περιφέρειες πρέπει να 
συμμετέχουν πλήρως στον προσδιορισμό 
των προτεραιοτήτων και την ανίχνευση 
του δυναμικού για τη βιομηχανία στην 
επικράτειά τους· επιδοκιμάζει το έργο που 
έχει αναλάβει η Επιτροπή Περιφερειών 
καθώς και το έργο της Επιτροπής όσον 
αφορά τις στρατηγικές έξυπνης 
εξειδίκευσης για τον εξορθολογισμό της 
ενωσιακής χρηματοδότησης, με στόχο την 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020»·

13. πιστεύει ότι οι τοπικές και 
περιφερειακές αρχές πρέπει να 
συμμετέχουν πλήρως στον προσδιορισμό 
των προτεραιοτήτων και την ανίχνευση 
του δυναμικού για την τοπική βιομηχανία 
στην επικράτειά τους και για την τόνωση  
της ανάπτυξης των ΜΜΕ· επιδοκιμάζει το 
έργο που έχει αναλάβει η Επιτροπή 
Περιφερειών καθώς και το έργο της 
Επιτροπής όσον αφορά τις στρατηγικές 
έξυπνης εξειδίκευσης για τον 
εξορθολογισμό της ενωσιακής 
χρηματοδότησης, με στόχο την επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020»·
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Or. pl

Τροπολογία 161
Franck Proust

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ του 
βιομηχανικού κλάδου είναι τα πρώτα 
θύματα της κρίσης, παρόλο που 
συνεχίζουν να διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο, καθώς το μέγεθος και η 
δυνατότητα αντίδρασής τους, τους 
επιτρέπει να ανταποκρίνονται στις 
αλλαγές· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να θεσπίσουν ειδικά 
προγράμματα υποστήριξης και 
παρακολούθησης για τις ΜΜΕ, ιδίως 
μέσω του έγκαιρου εντοπισμού των 
πρωτοπόρων στον βιομηχανικό τομέα·

Or. fr

Τροπολογία 162
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει 
μέτρα τα οποία να συγκλίνουν με τις 
διαρθρωτικές πολιτικές (ΕΤΠΑ και 
ΕΚΤ), με σκοπό τη δημιουργία των 
κατάλληλων συνθηκών για βιώσιμη 
ανάπτυξη συν τω χρόνω· συγκεκριμένα, 
υπενθυμίζει την ανάγκη εναρμόνισης των 
εθνικών πολιτικών με τις ευρωπαϊκές 
πολιτικές καταρχήν για την εξάλειψη της 
φτώχειας και, κατά δεύτερον, για την 
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αναζωογόνηση της εργασίας και της 
παραγωγής·

Or. it

Τροπολογία 163
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο (ΕΚ) πρέπει να 
ενημερώνεται τακτικά για τις εξελίξεις 
που αφορούν την βιομηχανική πολιτική 
και εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
ετήσια έκθεση προόδου της Επιτροπής· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει έως 
σήμερα αναφερθεί στις δομές 
διακυβέρνησης που έχει προτείνει η 
Επιτροπή· προτείνει οι ειδικές ομάδες 
που ασχολούνται με τους άξονες δράσης 
προτεραιότητας, να υποβάλλουν ετήσια 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
παράλληλα με την έκθεση της Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 164
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
βελτιωθεί η ανακοίνωση της Ένωσης για 
τη βιομηχανική πολιτική της προς τους 
πολίτες και ιδιαίτερα τους νέους 
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προκειμένου να αναβαθμιστεί η εικόνα 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, των 
επαγγελμάτων και της τεχνογνωσίας της·

Or. fr

Τροπολογία 165
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. αναμένει ότι τα μέτρα και οι δράσεις 
για την προώθηση της 
επιχειρηματικότητας σε ευρωπαϊκό ή 
εθνικό επίπεδο θα εφαρμοστούν σε όλες 
τις κατηγορίες επιχειρήσεων, 
συνεταιρισμών, βιοτεχνιών, ελεύθερων 
επαγγελματιών και επιχειρήσεων 
κοινωνικής οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 166
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης του 
ρόλου των τοπικών φορέων στη 
διαδικασία αναβιομηχάνισης με σκοπό να 
καταστούν οι τοπικές κοινότητες 
επίκεντρο των επιχειρηματικών 
πρωτοβουλιών·

Or. it
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Τροπολογία 167
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει ότι μόνο με μια «επίθεση» 
καινοτομίας, αποτελεσματικότητας και 
βιώσιμης τεχνολογίας μπορεί να 
εκσυγχρονιστεί η βιομηχανική βάση της 
ΕΕ και να διευρυνθεί ο πυρήνας της 
ανταγωνιστικότητάς της·

14. τονίζει ότι μόνο με μια «επίθεση» 
καινοτομίας, αποτελεσματικότητας και 
βιώσιμης τεχνολογίας μπορεί να 
εκσυγχρονιστεί η βιομηχανική βάση της 
ΕΕ και να διευρυνθεί ο πυρήνας της 
ανταγωνιστικότητάς της· τονίζει ότι σε 
αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να 
συνεκτιμάται ιδιαίτερα η ετήσια έκθεση 
καινοτομίας της Επιτροπής (Πίνακας 
αποτελεσμάτων για την Ένωση 
καινοτομίας, 2013), η οποία καταδεικνύει 
τον τρόπο που επιδρούν οι καινοτομίες 
στην ενίσχυση της βιώσιμης 
ανταγωνιστικότητας, παρέχει συγκριτική 
αξιολόγηση των επιδόσεων των κρατών 
μελών της ΕΕ στον τομέα της έρευνας 
και της καινοτομίας, και επισημαίνει τα
σχετικά πλεονεκτήματα και αδυναμίες 
των οικείων συστημάτων στον τομέα της 
έρευνας και της καινοτομίας·

Or. de

Τροπολογία 168
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει ότι μόνο με μια «επίθεση» 
καινοτομίας, αποτελεσματικότητας και 
βιώσιμης τεχνολογίας μπορεί να 
εκσυγχρονιστεί η βιομηχανική βάση της 
ΕΕ και να διευρυνθεί ο πυρήνας της 
ανταγωνιστικότητάς της·

14. τονίζει ότι μόνο με μια «επίθεση» 
καινοτομίας, αποτελεσματικότητας και 
βιώσιμης τεχνολογίας, σε συνδυασμό με 
νέα επιχειρηματικά μοντέλα που 
βασίζονται στη βελτίωση της 
τεχνογνωσίας, της δημιουργικότητας και 
της τοπικής βιομηχανικής παραγωγής,
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μπορεί να επανακάμψει και να αυξηθεί η 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανικής 
βάσης της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 169
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει ότι μόνο με μια «επίθεση» 
καινοτομίας, αποτελεσματικότητας και 
βιώσιμης τεχνολογίας μπορεί να 
εκσυγχρονιστεί η βιομηχανική βάση της 
ΕΕ και να διευρυνθεί ο πυρήνας της 
ανταγωνιστικότητάς της·

14. τονίζει ότι μόνο με μια «επίθεση» 
καινοτομίας, αποτελεσματικότητας και 
βιώσιμης τεχνολογίας μπορεί να 
εκσυγχρονιστεί η βιομηχανική βάση της 
ΕΕ και να διευρυνθεί ο πυρήνας της 
ανταγωνιστικότητάς της· πιστεύει ότι η 
καινοτομία πρέπει να προωθηθεί σε όλους 
τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων όλων 
των ενδιαφερόμενων φορέων, από τα 
εργοστάσια και τις μη τεχνολογικής 
καινοτομίας επιχειρήσεις έως τα υψηλής 
τεχνολογίας εργαστήρια του τομέα Ε&Α·

Or. en

Τροπολογία 170
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει ότι μόνο με μια «επίθεση» 
καινοτομίας, αποτελεσματικότητας και 
βιώσιμης τεχνολογίας μπορεί να 
εκσυγχρονιστεί η βιομηχανική βάση της 
ΕΕ και να διευρυνθεί ο πυρήνας της 
ανταγωνιστικότητάς της·

14. τονίζει ότι μόνο με μια «επίθεση» 
καινοτομίας, αποτελεσματικότητας και 
βιώσιμης τεχνολογίας, και με την 
προώθηση νέων οικονομικών μοντέλων 
που βασίζονται στις δεξιότητες, τη 
δημιουργικότητα και την τοπική 
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παραγωγή, μπορεί να εκσυγχρονιστεί η
βιομηχανική βάση της ΕΕ και να 
διευρυνθεί ο πυρήνας της 
ανταγωνιστικότητάς της·

Or. fr

Τροπολογία 171
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει ότι μόνο με μια «επίθεση» 
καινοτομίας, αποτελεσματικότητας και 
βιώσιμης τεχνολογίας μπορεί να 
εκσυγχρονιστεί η βιομηχανική βάση της 
ΕΕ και να διευρυνθεί ο πυρήνας της
ανταγωνιστικότητάς της·

14. τονίζει ότι μόνο με μια «επίθεση» 
καινοτομίας, τόνωσης της 
αποτελεσματικότητας και της
βιωσιμότητας μπορεί να εκσυγχρονιστεί 
τεχνολογικά η βιομηχανική βάση της ΕΕ 
και να διευρυνθεί η ανταγωνιστικότητά
της σε περιφερειακή και παγκόσμια 
κλίμακα·

Or. pl

Τροπολογία 172
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει ότι μόνο με μια «επίθεση» 
καινοτομίας, αποτελεσματικότητας και 
βιώσιμης τεχνολογίας μπορεί να 
εκσυγχρονιστεί η βιομηχανική βάση της 
ΕΕ και να διευρυνθεί ο πυρήνας της 
ανταγωνιστικότητάς της·

14. τονίζει ότι η καινοτομία, η 
αποτελεσματικότητα και οι βιώσιμες 
τεχνολογίες μπορούν να εκσυγχρονίσουν 
τη βιομηχανική βάση της ΕΕ και να 
διευρύνουν τον πυρήνα της 
ανταγωνιστικότητάς της·

Or. en
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Τροπολογία 173
Romana Jordan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει ότι μόνο με μια «επίθεση» 
καινοτομίας, αποτελεσματικότητας και 
βιώσιμης τεχνολογίας μπορεί να 
εκσυγχρονιστεί η βιομηχανική βάση της 
ΕΕ και να διευρυνθεί ο πυρήνας της 
ανταγωνιστικότητάς της·

14. τονίζει ότι απαιτείται επίσης μια 
«επίθεση» καινοτομίας, 
αποτελεσματικότητας και βιώσιμης 
τεχνολογίας προκειμένου να 
εκσυγχρονιστεί η βιομηχανική βάση της 
ΕΕ και να διευρυνθεί ο πυρήνας της 
ανταγωνιστικότητάς της·

Or. sl

Τροπολογία 174
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει ότι μόνο με μια «επίθεση» 
καινοτομίας, αποτελεσματικότητας και 
βιώσιμης τεχνολογίας μπορεί να 
εκσυγχρονιστεί η βιομηχανική βάση της 
ΕΕ και να διευρυνθεί ο πυρήνας της 
ανταγωνιστικότητάς της·

14. τονίζει τη σημασία της προώθησης
μιας στρατηγικής, που θα είναι 
επικεντρωμένη σε μια «επίθεση» 
καινοτομίας, αποτελεσματικότητας και 
βιώσιμης τεχνολογίας προκειμένου να 
εκσυγχρονιστεί η βιομηχανική βάση της 
ΕΕ και να διευρυνθεί ο πυρήνας της 
ανταγωνιστικότητάς της·

Or. en

Τροπολογία 175
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει ότι μόνο με μια «επίθεση» 14. τονίζει ότι μόνο με μια «επίθεση» 
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καινοτομίας, αποτελεσματικότητας και 
βιώσιμης τεχνολογίας μπορεί να 
εκσυγχρονιστεί η βιομηχανική βάση της 
ΕΕ και να διευρυνθεί ο πυρήνας της 
ανταγωνιστικότητάς της·

καινοτομίας και αποτελεσματικότητας 
μπορεί να εκσυγχρονιστεί η βιομηχανική 
βάση της ΕΕ και να διευρυνθεί ο πυρήνας 
της ανταγωνιστικότητάς της·

Or. de

Τροπολογία 176
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. τονίζει ότι η επιτυχία μιας νέας 
βιώσιμης ευρωπαϊκής βιομηχανικής 
πολιτικής έγκειται στην ανάπτυξη 
ολοκληρωμένων τομεακών προσεγγίσεων 
που θα βασίζεται στη συμμετοχή των 
κρατών μελών για την επίτευξη των 
στόχων· καλεί επίσης τα κράτη μέλη και 
την Ευρωπαϊκή Ένωση να 
επικεντρωθούν σε ευρωπαϊκούς τομείς 
που πραγματοποιούν μεγάλες επενδύσεις 
στον τομέα της Ε&Α, ενισχύοντας το 
ισοζύγιο των εξωτερικών πληρωμών της 
ΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 177
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τα 
δίκτυα επικοινωνίας με βάση το 
παράδειγμα των σχεδίων Smart Cities 
(Έξυπνες πόλεις), χάρη στη συνεργασία 
μεταξύ περιφερειών, πόλεων και 
επικρατειών, για τη διαχείριση των 
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κοινών υπηρεσιών, την παραγωγή και την 
κατανάλωση ενέργειας με αποδοτικό 
τρόπο, παροτρύνοντας παράλληλα τις 
προσπάθειες ενεργειακής αναβάθμισης 
που ευνοούν, για παράδειγμα, την 
κατασκευή κτηρίων υψηλής τεχνολογίας 
και χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης·

Or. it

Τροπολογία 178
Josefa Andrés Barea

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους 
για την επίτευξη μιας οικονομίας 
ανταγωνιστικής σε παγκόσμιο επίπεδο, 
βασιζόμενης στην καινοτομία, καλεί τα 
κράτη μέλη και την ΕΕ να εστιάσουν τις 
προσπάθειές τους στις βιομηχανίες που 
διαθέτουν υψηλό επίπεδο επένδυσης στην 
έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία, 
συμπεριλαμβανομένης της καινοτομίας 
της διαδικασίας, και που συμμετέχουν 
ενεργά στο εμπορικό ισοζύγιο και 
απασχολούν καταρτισμένο εργατικό 
δυναμικό·

Or. es

Τροπολογία 179
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να 
συμμετέχουν ενεργά οι εργαζόμενοι στις 
διεργασίες καινοτομίας για την ταχύτερη 
εφαρμογή και την ουσιαστική αποδοχή 
των αλλαγών με στόχο την προώθηση 
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«βιώσιμων εταιρειών» που επιτυγχάνουν 
ανταγωνιστικότητα σε τρία επίπεδα: 
οικονομικό, κοινωνικό και 
περιβαλλοντικό·

Or. en

Τροπολογία 180
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. φρονεί ότι τα λάθος μηνύματα δήθεν 
υψηλών αποδόσεων στην αγορά 
κεφαλαίων θέτουν υπό πίεση τις 
βιομηχανικές επιχειρήσεις, και 
παραλείπουν τις αναγκαίες επενδύσεις και 
καινοτομίες με μακροπρόθεσμη 
προοπτική προς όφελος της 
βραχυπρόθεσμης αύξησης αποδόσεων·

Or. de

Τροπολογία 181
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. πιστεύει ότι τα κεφάλαια της ΕΕ που 
διατίθενται για την έρευνα και την 
καινοτομία πρέπει να δρουν ως καταλύτης 
και να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με 
άλλα εθνικά και περιφερειακά κεφάλαια· 
υπενθυμίζει τον στόχο του 3% για την 
έρευνα και την ανάπτυξη, με τα δύο τρίτα 
να προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα· 
στηρίζει τη δημιουργία συμπράξεων 
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) στα 
πλαίσια του «Ορίζοντας 2020» για τη 
μόχλευση των επενδύσεων του ιδιωτικού 

15. πιστεύει ότι τα κεφάλαια της ΕΕ που 
διατίθενται για την έρευνα και την 
καινοτομία πρέπει να δρουν ως καταλύτης 
και να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με 
άλλα εθνικά και περιφερειακά κεφάλαια· 
υπενθυμίζει τον στόχο του 3% για την 
έρευνα και την ανάπτυξη, με τα δύο τρίτα 
να προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα· 
στηρίζει τη δημιουργία συμπράξεων 
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) στα 
πλαίσια του «Ορίζοντας 2020» για τη 
μόχλευση των επενδύσεων του ιδιωτικού 
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τομέα· τομέα· τονίζει την ανάγκη δημιουργίας 
ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος· θεωρεί 
πρωταρχικής σημασίας να 
εξασφαλιστούν οι συνθήκες υπό τις 
οποίες θα μπορούν οι επιχειρήσεις να 
λειτουργούν και να είναι ανταγωνιστικές 
– αποτελεσματικό πιστωτικό σύστημα, 
αγορά με κανόνες που εξασφαλίζουν 
θεμιτό και διαφανή ανταγωνισμό, ταχύ 
και αποτελεσματικό νομικό σύστημα, 
απλό νομοθετικό πλαίσιο περί 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας, σαφής 
νομοθεσία για την χορήγηση αδειών και 
ευέλικτες διαδικασίες αδειοδότησης, 
καθώς επίσης και μεταναστευτική 
νομοθεσία που επιτρέπει την πρόσληψη 
εργατικού δυναμικού με σημαντικές 
διανοητικές και εξειδικευμένες 
ικανότητες·

Or. pt

Τροπολογία 182
Kent Johansson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. πιστεύει ότι τα κεφάλαια της ΕΕ που 
διατίθενται για την έρευνα και την 
καινοτομία πρέπει να δρουν ως καταλύτης 
και να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με 
άλλα εθνικά και περιφερειακά κεφάλαια· 
υπενθυμίζει τον στόχο του 3% για την 
έρευνα και την ανάπτυξη, με τα δύο τρίτα 
να προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα· 
στηρίζει τη δημιουργία συμπράξεων 
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) στα 
πλαίσια του «Ορίζοντας 2020» για τη 
μόχλευση των επενδύσεων του ιδιωτικού 
τομέα·

15. πιστεύει ότι τα κεφάλαια της ΕΕ που 
διατίθενται για την έρευνα και την 
καινοτομία πρέπει να δρουν ως καταλύτης 
και να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με 
διάφορα εθνικά μέσα και περιφερειακά 
κεφάλαια· υπενθυμίζει τον στόχο του 3% 
για την έρευνα και την ανάπτυξη, με τα 
δύο τρίτα να προέρχονται από τον ιδιωτικό 
τομέα· στηρίζει τη δημιουργία 
συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα 
(ΣΔΙΤ) στα πλαίσια του «Ορίζοντας 2020» 
για τη μόχλευση των επενδύσεων του 
ιδιωτικού τομέα·

Or. sv

Τροπολογία 183
Reinhard Bütikofer
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. πιστεύει ότι τα κεφάλαια της ΕΕ που 
διατίθενται για την έρευνα και την 
καινοτομία πρέπει να δρουν ως καταλύτης 
και να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με 
άλλα εθνικά και περιφερειακά κεφάλαια· 
υπενθυμίζει τον στόχο του 3% για την 
έρευνα και την ανάπτυξη, με τα δύο τρίτα 
να προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα· 
στηρίζει τη δημιουργία συμπράξεων 
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) στα 
πλαίσια του «Ορίζοντας 2020» για τη 
μόχλευση των επενδύσεων του ιδιωτικού 
τομέα·

15. πιστεύει ότι τα κεφάλαια της ΕΕ που 
διατίθενται για την έρευνα και την 
καινοτομία πρέπει να δρουν ως καταλύτης 
και να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με 
άλλα εθνικά και περιφερειακά κεφάλαια· 
υπενθυμίζει τον στόχο του 3% για την 
έρευνα και την ανάπτυξη, με τα δύο τρίτα 
να προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα· 
στηρίζει τη δημιουργία συμπράξεων 
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) στα 
πλαίσια του «Ορίζοντας 2020» και καλεί 
την Επιτροπή να διασφαλίζει την επαρκή
μόχλευση των επενδύσεων του ιδιωτικού 
τομέα·

Or. en

Τροπολογία 184
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. πιστεύει ότι τα κεφάλαια της ΕΕ που 
διατίθενται για την έρευνα και την 
καινοτομία πρέπει να δρουν ως καταλύτης 
και να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με 
άλλα εθνικά και περιφερειακά κεφάλαια· 
υπενθυμίζει τον στόχο του 3% για την 
έρευνα και την ανάπτυξη, με τα δύο τρίτα 
να προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα· 
στηρίζει τη δημιουργία συμπράξεων 
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) στα 
πλαίσια του «Ορίζοντας 2020» για τη 
μόχλευση των επενδύσεων του ιδιωτικού 
τομέα·

15. πιστεύει ότι τα κεφάλαια της ΕΕ που 
διατίθενται για την έρευνα και την 
καινοτομία πρέπει να δρουν ως καταλύτης 
και να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με 
άλλα εθνικά, περιφερειακά και ευρωπαϊκά
κεφάλαια· υπενθυμίζει τον στόχο του 3% 
για την έρευνα και την ανάπτυξη, με τα 
δύο τρίτα να προέρχονται από τον ιδιωτικό 
τομέα· στηρίζει τη δημιουργία 
συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα 
(ΣΔΙΤ) στα πλαίσια του «Ορίζοντας 2020» 
για τη μόχλευση των επενδύσεων του 
ιδιωτικού τομέα·
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Or. ro

Τροπολογία 185
Konrad Szymański, Giles Chichester, Evžen Tošenovský

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί ένα σημαντικό μέρος των 
κεφαλαίων που διατίθενται για τις ΜΜΕ 
στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020» να υλοποιηθεί με 
ειδικό μέσο αποκλειστικά για τις ΜΜΕ·

16. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι ποσοστό 
4% των κεφαλαίων θα διατεθεί με ειδικό 
μέσο αποκλειστικά για τις ΜΜΕ στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 
2020»·

Or. en

Τροπολογία 186
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. επιδοκιμάζει τους άξονες δράσης της 
Επιτροπής καθώς και τις δυνητικές ΣΔΙΤ· 
ανησυχεί, ωστόσο, επειδή δεν έχουν 
συμπεριληφθεί επαρκώς τα μαζικά 
δεδομένα και οι εξελίξεις στον τομέα των 
ΤΠΕ· καλεί την Επιτροπή να τα 
ενσωματώσει καταλλήλως· ζητεί από την 
Επιτροπή να στηρίξει τη δημιουργία 
συνεργατικών σχηματισμών με βάση τους 
άξονες δράσης, προωθώντας συνέργειες 
και διαχύσεις μεταξύ τους·

17. επιδοκιμάζει τους άξονες δράσης της 
Επιτροπής καθώς και τις δυνητικές ΣΔΙΤ· 
τονίζει ότι η αποτελεσματικότητα και η 
βιωσιμότητα είναι οριζόντιες 
προτεραιότητες της ανταγωνιστικότητας 
και πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος κάθε άξονα δράσης· ανησυχεί, 
ωστόσο, επειδή δεν έχουν συμπεριληφθεί 
επαρκώς τα μαζικά δεδομένα και οι 
εξελίξεις στον τομέα των ΤΠΕ· καλεί την 
Επιτροπή να τα ενσωματώσει καταλλήλως· 
ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει τη 
δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών με 
βάση τους άξονες δράσης, προωθώντας 
συνέργειες και διαχύσεις μεταξύ τους·

Or. en
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Τροπολογία 187
Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. τονίζει τον βασικό ρόλο που
διαδραματίζουν οι ΤΠΕ στη μετάβαση 
προς μια βιώσιμη οικονομία: 
αποϋλοποίηση, φιλική προς το 
περιβάλλον παρακολούθηση, 
αποτελεσματικότητα στον τομέα των 
μεταφορών και του εφοδιασμού, 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες, υγειονομική 
περίθαλψη· επιδοκιμάζει τη νέα 
ευρωπαϊκή βιομηχανική στρατηγική για 
την ηλεκτρονική, η οποία στοχεύει στο 
διπλασιασμό της ευρωπαϊκής παραγωγής 
ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (τσιπ) στο 
20 % της παγκόσμιας παραγωγής· 
επιμένει για την περαιτέρω προώθηση 
της υιοθέτησης ΤΠΕ σε παραδοσιακούς 
τομείς της βιομηχανίας και για την 
ανάπτυξη νέων ψηφιακών προϊόντων και 
υπηρεσιών που συμβάλλουν στην 
επίτευξη των στόχων της βιώσιμης 
ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 188
Konrad Szymański, Giles Chichester, Evžen Tošenovský

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει 
μια πολιτική σχετικά με τους 
συνεργατικούς σχηματισμούς, στο πλαίσιο 
της συνεργασίας συνδεδεμένων 
επιχειρήσεων, προμηθευτών, παρόχων 
υπηρεσιών και ερευνητικών κέντρων· 

18. πιστεύει ότι οι συνεργατικοί 
σχηματισμοί πρέπει να συστήνονται «από 
τη βάση στην κορυφή» προκειμένου να 
ανταποκρίνονται καλύτερα στις 
επιχειρηματικές ή/και ερευνητικές 
ανάγκες· ως εκ τούτου, πιστεύει ότι η 
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τονίζει τη σημασία της δημιουργίας 
διεθνικών συνεργατικών σχηματισμών·

πολιτική της Επιτροπής σχετικά με τους 
συνεργατικούς σχηματισμούς πρέπει να 
επικεντρώνεται κυρίως στη στήριξη των 
υφιστάμενων και των διεθνικών 
συνεργατικών σχηματισμών,
προωθώντας τη συνεργασία 
συνδεδεμένων επιχειρήσεων, 
προμηθευτών, παρόχων υπηρεσιών και 
ερευνητικών κέντρων·

Or. en


