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Τροπολογία 384
Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44a. επισημαίνει ότι η μετάβαση προς μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα 
δεν θα δημιουργήσει μόνο νέες θέσεις 
εργασίας σε νέους τομείς της οικονομίας, 
αλλά θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει 
στην απώλεια θέσεων εργασίας σε 
λιγότερο βιώσιμες δραστηριότητες· ως εκ 
τούτου, πρέπει να θεσπισθούν και να 
ενισχυθούν μέσα για την έγκαιρη 
πρόβλεψη των αλλαγών, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση από τη 
μια θέση εργασίας στην άλλη·

Or. en

Τροπολογία 385
Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44a. υπογραμμίζει ότι η RISE θα πρέπει 
να διέπεται από την αρχή της ίσης 
αμοιβής για ίση εργασία, προκειμένου να 
εξασφαλίζονται ισότητα μεταξύ των 
φύλων στον χώρο εργασίας και ισότητα 
για τους εργαζομένους όσον αφορά τους 
όρους των διαφόρων τύπων συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 386
Judith A. Merkies
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44α. τονίζει τη σημασία της διά βίου 
επαγγελματικής καθοδήγησης, στο 
πλαίσιο της οποίας η διά βίου μάθηση 
διαδραματίζει κεντρικό ρόλο· θα πρέπει 
να ανατεθεί στους εργοδότες η ευθύνη για 
την ενεργό επιμόρφωση των 
εργαζομένων·

Or. nl

Τροπολογία 387
Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44β. πιστεύει ότι η περαιτέρω ανάπτυξη 
της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
εργαζομένων μέσω της χρήσης μέσων 
όπως η αμοιβαία αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων και της διά 
βίου εκπαίδευσης, ιδίως όσον αφορά τους 
εργαζόμενους που βρίσκονται σε 
επισφαλέστερη θέση, προσφέρει μεγάλες 
δυνατότητες για τον μετριασμό της 
έλλειψης εξειδικευμένου εργατικού 
δυναμικού και μπορεί να συντελέσει στην 
ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς·

Or. en

Τροπολογία 388
Romana Jordan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. επισημαίνει ότι η RISE απαιτεί
περισσότερη και καλύτερη πρόσβαση στην 
εκπαίδευση, τη δια βίου μάθηση, την 
επαγγελματική κατάρτιση και 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση με γνώμονα 
το μέλλον, ισχυρή έμφαση στους τομείς 
των επιστημών, της τεχνολογίας, της 
μηχανολογίας και των μαθηματικών 
(STEM), στήριξη της επιχειρηματικότητας 
καθώς και ένα επαρκές κοινωνικό δίχτυ 
ασφαλείας σε συνδυασμό με μια πολιτική 
δεύτερης ευκαιρίας·

45. επισημαίνει ότι τα μέτρα απαιτούν
περισσότερη και καλύτερη πρόσβαση στην 
εκπαίδευση, τη δια βίου μάθηση, την 
επαγγελματική κατάρτιση και 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση με γνώμονα 
το μέλλον, ισχυρή έμφαση στους τομείς 
των επιστημών, της τεχνολογίας, της 
μηχανολογίας και των μαθηματικών 
(STEM), στήριξη της επιχειρηματικότητας 
καθώς και ένα επαρκές κοινωνικό δίχτυ 
ασφαλείας σε συνδυασμό με μια πολιτική 
δεύτερης ευκαιρίας· στο πλαίσιο αυτό, τα 
προγράμματα και τα μέσα της ΕΕ, όπως 
το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT), θα 
πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό 
ρόλο·  

Or. sl

Τροπολογία 389
Rachida Dati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. επισημαίνει ότι η RISE απαιτεί 
περισσότερη και καλύτερη πρόσβαση στην 
εκπαίδευση, τη δια βίου μάθηση, την 
επαγγελματική κατάρτιση και 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση με γνώμονα 
το μέλλον, ισχυρή έμφαση στους τομείς 
των επιστημών, της τεχνολογίας, της 
μηχανολογίας και των μαθηματικών 
(STEM), στήριξη της επιχειρηματικότητας 
καθώς και ένα επαρκές κοινωνικό δίχτυ 
ασφαλείας σε συνδυασμό με μια πολιτική 
δεύτερης ευκαιρίας·

45. επισημαίνει ότι η RISE απαιτεί 
περισσότερη και καλύτερη πρόσβαση στην 
εκπαίδευση, τη διά βίου μάθηση, την 
επαγγελματική κατάρτιση και 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση με γνώμονα 
το μέλλον, ισχυρή έμφαση στους τομείς 
των επιστημών, της τεχνολογίας, της 
μηχανολογίας και των μαθηματικών 
(STEM), και ιδίως για τις γυναίκες, 
στήριξη της επιχειρηματικότητας, 
συγκεκριμένα με την ενσωμάτωσή της 
στα προγράμματα σπουδών, καθώς και 
ένα επαρκές κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας σε 
συνδυασμό με μια πολιτική δεύτερης 
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ευκαιρίας·

Or. fr

Τροπολογία 390
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. επισημαίνει ότι η RISE απαιτεί 
περισσότερη και καλύτερη πρόσβαση στην 
εκπαίδευση, τη δια βίου μάθηση, την 
επαγγελματική κατάρτιση και 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση με γνώμονα 
το μέλλον, ισχυρή έμφαση στους τομείς 
των επιστημών, της τεχνολογίας, της 
μηχανολογίας και των μαθηματικών 
(STEM), στήριξη της επιχειρηματικότητας 
καθώς και ένα επαρκές κοινωνικό δίχτυ 
ασφαλείας σε συνδυασμό με μια πολιτική 
δεύτερης ευκαιρίας·

45. επισημαίνει ότι η RISE απαιτεί 
περισσότερη και καλύτερη πρόσβαση στην 
εκπαίδευση, τη διά βίου μάθηση, την 
επαγγελματική κατάρτιση και 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση με γνώμονα 
το μέλλον, ισχυρή έμφαση στους τομείς 
των επιστημών, της τεχνολογίας, της 
μηχανολογίας και των μαθηματικών 
(STEM), ανάπτυξη της εναλλασσόμενης 
κατάρτισης και της μαθητείας, στήριξη 
της επιχειρηματικότητας καθώς και ένα 
επαρκές κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας σε 
συνδυασμό με μια πολιτική δεύτερης 
ευκαιρίας·

Or. fr

Τροπολογία 391
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. επισημαίνει ότι η RISE απαιτεί 
περισσότερη και καλύτερη πρόσβαση στην 
εκπαίδευση, τη δια βίου μάθηση, την 
επαγγελματική κατάρτιση και 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση με γνώμονα 
το μέλλον, ισχυρή έμφαση στους τομείς 
των επιστημών, της τεχνολογίας, της 

45. επισημαίνει ότι η εν λόγω βιομηχανική 
στρατηγική απαιτεί περισσότερη και 
καλύτερη πρόσβαση στην εκπαίδευση, τη 
διά βίου μάθηση, την επαγγελματική 
κατάρτιση και πανεπιστημιακή εκπαίδευση 
με γνώμονα το μέλλον, ισχυρή έμφαση 
στους τομείς των επιστημών, της 
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μηχανολογίας και των μαθηματικών 
(STEM), στήριξη της επιχειρηματικότητας 
καθώς και ένα επαρκές κοινωνικό δίχτυ 
ασφαλείας σε συνδυασμό με μια πολιτική 
δεύτερης ευκαιρίας·

τεχνολογίας, της μηχανολογίας και των 
μαθηματικών (STEM), στήριξη της 
επιχειρηματικότητας καθώς και ένα 
επαρκές κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας σε 
συνδυασμό με μια πολιτική δεύτερης 
ευκαιρίας·

Or. fr

Τροπολογία 392
Kent Johansson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45α. τονίζει τη σπουδαιότητα της 
αποφυγής παραδοσιακών ανισορροπιών 
μεταξύ των φύλων εντός του 
βιομηχανικού τομέα· θεωρεί ότι είναι 
σημαντικό να αρθούν οι ανισορροπίες 
ώστε τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες 
να μπορούν να συμμετέχουν πλήρως στην 
αγορά εργασίας, ιδίως δεδομένων των 
δημογραφικών προκλήσεων·

Or. sv

Τροπολογία 393
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46. τονίζει ότι πρέπει να διευρυνθεί ο 
εκδημοκρατισμός του χώρου εργασίας 
και ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν 
ατομικό δικαίωμα στην εκπαίδευση·

Διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 394
Romana Jordan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46. τονίζει ότι πρέπει να διευρυνθεί ο 
εκδημοκρατισμός του χώρου εργασίας 
και ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν 
ατομικό δικαίωμα στην εκπαίδευση·

διαγράφεται

Or. sl

Τροπολογία 395
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46. τονίζει ότι πρέπει να διευρυνθεί ο 
εκδημοκρατισμός του χώρου εργασίας 
και ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν 
ατομικό δικαίωμα στην εκπαίδευση·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 396
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46. τονίζει ότι πρέπει να διευρυνθεί ο 
εκδημοκρατισμός του χώρου εργασίας και 
ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν 
ατομικό δικαίωμα στην εκπαίδευση·

46. τονίζει ότι η ενημέρωση και η 
διαβούλευση στον χώρο εργασίας 
αποτελούν θεμελιώδες δικαίωμα που 
προβλέπεται στην ευρωπαϊκή Συνθήκη 
και ότι τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια 
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Εργαζομένων, σύμφωνα με την οδηγία 
2009/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
6ης Μαΐου 2009, για τη θέσπιση 
ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή 
διαδικασίας σε επιχειρήσεις και ομίλους 
επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας με 
σκοπό να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι 
και να ζητείται η γνώμη τους, και η 
εκπροσώπηση των συμφερόντων των 
εργαζομένων σε επίπεδο εταιρείας και 
στις αίθουσες συνεδριάσεων της 
εταιρείας, κατά περίπτωση, στις 
ευρωπαϊκές εταιρείες, σύμφωνα με την 
οδηγία 2001/86/ΕΚ του Συμβουλίου, της 
8ης Οκτωβρίου 2001 για τη συμπλήρωση 
του καταστατικού της ευρωπαϊκής 
εταιρείας όσον αφορά το ρόλο των 
εργαζομένων, δημιουργούν μια 
πλατφόρμα που καθιστά δυνατό τον 
εκδημοκρατισμό του χώρου εργασίας σε 
εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε 
διασυνοριακό επίπεδο εντός της 
Ευρώπης και ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να 
έχουν ατομικό δικαίωμα στην εκπαίδευση·

Or. en

Τροπολογία 397
Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46. τονίζει ότι πρέπει να διευρυνθεί ο 
εκδημοκρατισμός του χώρου εργασίας και 
ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν 
ατομικό δικαίωμα στην εκπαίδευση·

46. πιστεύει ότι μια ανθρωποκεντρική 
οργάνωση της εργασίας (με βάση την 
καινοτομία στον χώρο εργασίας, την 
ανάπτυξη των ικανοτήτων, 
δημιουργικούς και αυτόνομους 
εργαζόμενους, και την ομαδική εργασία) 
μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στη 
βελτίωση τόσο των κοινωνικών 
(συνθήκες εργασίας) όσο και των 
οικονομικών επιδόσεων 
(παραγωγικότητα, καινοτομία) των 
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εταιρειών· τονίζει ότι πρέπει να διευρυνθεί 
ο εκδημοκρατισμός του χώρου εργασίας 
και ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν 
ατομικό δικαίωμα στην εκπαίδευση·

Or. en

Τροπολογία 398
Franck Proust

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46. τονίζει ότι πρέπει να διευρυνθεί ο 
εκδημοκρατισμός του χώρου εργασίας και 
ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν 
ατομικό δικαίωμα στην εκπαίδευση·

46. τονίζει ότι πρέπει να διευρυνθεί ο 
εκδημοκρατισμός του χώρου εργασίας και 
ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι σε θέση 
να εκπαιδεύονται σε μόνιμη βάση, ούτως 
ώστε να μπορούν με τις δεξιότητές τους 
να προλαμβάνουν την ανακύπτουσα 
ζήτηση του κλάδου τους, να 
προσαρμόζονται σε μια νέα αγορά ή να 
απορροφώνται, στην περίπτωση 
απώλειας θέσεων εργασίας, σε άλλον 
κλάδο·

Or. fr

Τροπολογία 399
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46. τονίζει ότι πρέπει να διευρυνθεί ο 
εκδημοκρατισμός του χώρου εργασίας και 
ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν 
ατομικό δικαίωμα στην εκπαίδευση·

46. τονίζει ότι πρέπει να διευρυνθεί ο 
εκδημοκρατισμός του χώρου εργασίας και 
ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν 
ατομικό δικαίωμα στην εκπαίδευση· 
επισημαίνει ότι αμφότεροι οι εργοδότες 
και οι εργαζόμενοι έχουν από κοινού 
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ευθύνη όσον αφορά τη διά βίου μάθηση·

Or. en

Τροπολογία 400
Jens Rohde

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46. τονίζει ότι πρέπει να διευρυνθεί ο 
εκδημοκρατισμός του χώρου εργασίας και 
ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν 
ατομικό δικαίωμα στην εκπαίδευση·

46. τονίζει ότι πρέπει να διευρυνθεί ο 
εκδημοκρατισμός του χώρου εργασίας, 
καθώς και τη σημασία της εκπαίδευσης 
των εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 401
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46α. τονίζει ότι η ενεργός συμμετοχή των 
εκπροσώπων των εργαζομένων και των 
συνδικάτων στις βασικές αποφάσεις των 
επιχειρήσεων προάγει τη σταθερότητα, 
την καινοτομία και την μακροπρόθεσμη 
προοπτική των επιχειρήσεων·

Or. de

Τροπολογία 402
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46a. καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει 
την ειδική φύση των δεξιοτήτων στους 
κλάδους του πολιτισμού και της 
δημιουργικότητας αιχμής, οι οποίοι 
συμβάλλουν σημαντικά στη δημιουργία 
ευρωπαϊκών θέσεων εργασίας και 
βασίζονται στη δημιουργικότητα, την 
αριστεία, την τεχνογνωσία και τη συνεχή 
μάθηση κατά τη διάρκεια της 
σταδιοδρομίας·

Or. en

Τροπολογία 403
Franck Proust

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 47

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

47. καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί 
στενά με τα κράτη μέλη προκειμένου να 
προβούν σε μεσοπρόθεσμες και 
μακροπρόθεσμες προβλέψεις σχετικά με 
τις δεξιότητες που απαιτεί η αγορά 
εργασίας·

47. καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί 
στενά με τα κράτη μέλη προκειμένου να 
προβούν σε μεσοπρόθεσμες και 
μακροπρόθεσμες προβλέψεις σχετικά με 
τις δεξιότητες που απαιτεί η αγορά 
εργασίας, ιδίως με τη σύσταση 
ευρωπαϊκών συμβουλίων για 
βιομηχανικές δεξιότητες·

Or. fr

Τροπολογία 404
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 47
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

47. καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί 
στενά με τα κράτη μέλη προκειμένου να 
προβούν σε μεσοπρόθεσμες και 
μακροπρόθεσμες προβλέψεις σχετικά με 
τις δεξιότητες που απαιτεί η αγορά 
εργασίας·

47. καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί 
στενά με τα κράτη μέλη και τους 
ενδιαφερόμενους τομεακούς κοινωνικούς 
εταίρους προκειμένου να προβούν σε 
μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες 
προβλέψεις σχετικά με τις δεξιότητες που 
απαιτεί η αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 405
Josefa Andrés Barea

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 47 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

47a. υπογραμμίζει ότι η διασυνοριακή 
αναγνώριση των δεξιοτήτων και των 
προσόντων θα πρέπει να αποτελεί τον 
κανόνα για την προώθηση της διεθνούς 
κινητικότητας·

Or. es

Τροπολογία 406
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 48 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

48a. καλεί τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις σε 
ηλεκτρονικές δεξιότητες σε όλα τα 
επίπεδα εκπαίδευσης, καθώς και μέσω 
της διά βίου μάθησης, δεδομένου ότι οι 
εξελίξεις στις ΤΠΕ μπορούν να έχουν, σε 
μακροπρόθεσμη βάση, μεγάλο αντίκτυπο 
στις αναδυόμενες βιομηχανίες σε τομείς 
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όπως η ενεργειακή απόδοση, 
περιβαλλοντικά σχέδια, στόχους 
ασφάλειας και άλλες δυνατότητες 
επικοινωνίας (π.χ. αποτελεσματικά και 
ευφυή συστήματα μεταφορών, 
συστήματα επικοινωνίας ανθρώπου με 
άνθρωπο, ανθρώπου με μηχανή και 
μηχανής με μηχανή)·

Or. en

Τροπολογία 407
Josefa Andrés Barea

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 48 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

48α. θεωρεί ότι η προώθηση 
καταρτισμένου εργατικού δυναμικού 
αποτελεί ένα ισχυρό πλεονέκτημα για την 
Ευρώπη και μια σημαντική κινητήρια 
δύναμη για την ενίσχυση των επενδύσεων 
στην έρευνα και την ανάπτυξη· ζητεί να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη στήριξη της 
εκπαίδευσης με σκοπό τη δημιουργία 
πρωτοπόρων ακαδημαϊκών ερευνητικών 
κέντρων σε ολόκληρο τον κόσμο·

Or. es

Τροπολογία 408
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 48 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

48β. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
την ανάπτυξη και την εφαρμογή 
βιομηχανικών τεχνολογιών (όπως οι 
καινοτόμες υπηρεσίες και εφαρμογές 
επόμενου σταδίου του Galileo που 
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χρησιμοποιούν πληροφορίες 
προερχόμενες από το διάστημα), 
λαμβάνοντας υπόψη τη γεφύρωση του 
χάσματος μεταξύ ανακάλυψης και 
εφαρμογής στην αγορά, καθώς και τη 
διεπιστημονική έρευνα και καινοτομία·

Or. en

Τροπολογία 409
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 49

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

49. πιστεύει ότι η δημιουργία εθνικών 
πλατφορμών STEM για την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών θα ωφελήσει τον 
προσδιορισμό στόχων STEM·

49. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν, με 
την υποστήριξη της Επιτροπής, το 
ενδεχόμενο καθορισμού εθνικών στόχων 
για την αύξηση του αριθμού των 
φοιτητών που σπουδάζουν στους τομείς 
των επιστημών, της τεχνολογίας, της 
μηχανολογίας και των μαθηματικών 
(STEM), όπως συμβαίνει στις Κάτω 
Χώρες· πιστεύει ότι η δημιουργία εθνικών 
πλατφορμών STEM για την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 
περιφερειών, πανεπιστημίων και της 
βιομηχανίας, θα ωφελήσει τον 
προσδιορισμό στόχων STEM· τονίζει ότι 
θα πρέπει να προαχθούν η εκμάθηση 
βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ στα σχολεία, 
καθώς και συναφή προγράμματα 
επαγγελματικής κατάρτισης· πιστεύει ότι 
η δημιουργία εθνικών πλατφορμών STEM 
για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών 
θα ωφελήσει τον προσδιορισμό στόχων 
STEM·

Or. en
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Τροπολογία 410
Kent Johansson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 49

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

49. πιστεύει ότι η δημιουργία εθνικών 
πλατφορμών STEM για την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών θα ωφελήσει τον 
προσδιορισμό στόχων STEM·

49. πιστεύει ότι η δημιουργία εθνικών 
πλατφορμών STEM για την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών θα ωφελήσει τον 
προσδιορισμό στόχων STEM· θεωρεί 
επίσης ότι οι ευρωπαϊκές πλατφόρμες, 
εφόσον δημιουργηθούν, θα μπορούσαν να 
είναι σημαντικές για τον συντονισμό και 
τη συνεργασία των εθνικών πλατφόρμων 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

Or. sv

Τροπολογία 411
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 49

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

49. πιστεύει ότι η δημιουργία εθνικών 
πλατφορμών STEM για την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών θα ωφελήσει τον 
προσδιορισμό στόχων STEM·

49. πιστεύει ότι η δημιουργία εθνικών 
πλατφορμών STEM για την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών θα ωφελήσει τον 
προσδιορισμό στόχων STEM· επισημαίνει 
ότι η μηχανική και η τεχνολογία 
πληροφοριών είναι οι τομείς με τη 
μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά το 
μέλλον της απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 412
Romana Jordan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 49
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

49. πιστεύει ότι η δημιουργία εθνικών 
πλατφορμών STEM για την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών θα ωφελήσει τον 
προσδιορισμό στόχων STEM·

49. πιστεύει ότι η δημιουργία εθνικών, 
περιφερειακών και ευρωπαϊκών 
πλατφορμών STEM για την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών θα ωφελήσει τον 
προσδιορισμό στόχων STEM·

Or. sl

Τροπολογία 413
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 49 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

49a. εφιστά την προσοχή στην ανάγκη 
ενθάρρυνσης των νέων ώστε να 
ακολουθήσουν σταδιοδρομία στους 
τομείς STEM αναπτύσσοντας στο έπακρο 
τα ταλέντα, τη δημιουργικότητα, την 
ενέργεια και την παραγωγικότητά τους·

Or. ro

Τροπολογία 414
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 50

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

50. τονίζει τη σημασία ενίσχυσης της 
εθελοντικής κινητικότητας των νέων, 
προωθώντας το πρόγραμμα «Erasmus for 
All» και καταργώντας τα υφιστάμενα 
εμπόδια ως προς τη διασυνοριακή περίοδο 
μαθητείας και πρακτικής άσκησης, καθώς 
και ενισχύοντας τη δυνατότητα μεταφοράς 
των συντάξεων και των δικαιωμάτων 

50. τονίζει τη σημασία ενίσχυσης της 
εθελοντικής κινητικότητας των νέων, 
προωθώντας το πρόγραμμα «Erasmus for 
All» και καταργώντας τα υφιστάμενα 
εμπόδια ως προς τη διασυνοριακή περίοδο 
μαθητείας και πρακτικής άσκησης, καθώς 
και ενισχύοντας τη δυνατότητα μεταφοράς 
των συντάξεων και των δικαιωμάτων 
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εργασιακής και κοινωνικής προστασίας 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

εργασιακής και κοινωνικής προστασίας 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης· τονίζει ότι 
ιδιαίτερα το πρόγραμμα «Erasmus για 
νέους επιχειρηματίες» πρέπει να 
διευρυνθεί σημαντικά και να ενισχυθεί με 
επαρκή επιπρόσθετα κεφάλαια από την 
πρωτοβουλία «Εγγύηση για τη νεολαία»·

Or. de

Τροπολογία 415
Konrad Szymański, Giles Chichester, Evžen Tošenovský

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 52

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

52. επικροτεί τις αποφάσεις υλοποίησης
της πρωτοβουλίας «Εγγύηση για τη 
νεολαία» και προώθησης μιας 
ευρωπαϊκής συμμαχίας για θέσεις 
μαθητείας· καλεί τη βιομηχανία να 
προσφέρει, εφόσον είναι δυνατόν, θέσεις 
ποιοτικής απασχόλησης ή πρακτικής 
άσκησης σε νέους ανθρώπους και να 
δημιουργήσει θέσεις ποιοτικής μαθητείας 
με αξιοπρεπείς αμοιβές·

52. επικροτεί τους φιλόδοξους στόχους 
που τέθηκαν στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας «Εγγύηση για τη νεολαία», 
καθώς και την πρόθεση των κρατών 
μελών να διαθέσουν χρηματοδοτικά μέσα 
για την αντιμετώπιση της ανεργίας των 
νέων· επικροτεί την προώθηση μιας 
ευρωπαϊκής συμμαχίας για θέσεις 
μαθητείας και καλεί τα κράτη μέλη και 
τη βιομηχανία να συνεργαστούν για την 
ανάπτυξη και την προώθηση της 
μαθητείας για τους μελλοντικούς 
υποψηφίους·

Or. en

Τροπολογία 416
Franck Proust

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 52

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

52. επικροτεί τις αποφάσεις υλοποίησης 
της πρωτοβουλίας «Εγγύηση για τη 

52. τονίζει ότι η μαθητεία πλήττεται, σε 
ορισμένα κράτη, από τη μη ένταξή της 
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νεολαία» και προώθησης μιας ευρωπαϊκής 
συμμαχίας για θέσεις μαθητείας· καλεί τη 
βιομηχανία να προσφέρει, εφόσον είναι 
δυνατόν, θέσεις ποιοτικής απασχόλησης ή 
πρακτικής άσκησης σε νέους ανθρώπους 
και να δημιουργήσει θέσεις ποιοτικής 
μαθητείας με αξιοπρεπείς αμοιβές·

στις πολιτικές για την απασχόληση·
επικροτεί τις αποφάσεις υλοποίησης της 
πρωτοβουλίας «Εγγύηση για τη νεολαία» 
και προώθησης μιας ευρωπαϊκής 
συμμαχίας για θέσεις μαθητείας· καλεί τη 
βιομηχανία να προσφέρει, εφόσον είναι 
δυνατόν, θέσεις ποιοτικής απασχόλησης ή 
πρακτικής άσκησης σε νέους ανθρώπους·
καλεί τα κράτη μέλη να καταστήσουν 
ελκυστικότερη τη μαθητεία, ειδικά για τις 
επιχειρήσεις μέσω της φορολογίας και για 
τους νέους μέσω της μείωσης, εφόσον 
είναι αναγκαίο, του ορίου ηλικίας κατά το 
οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 
θέσεις μαθητείας·

Or. fr

Τροπολογία 417
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 52

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

52. επικροτεί τις αποφάσεις υλοποίησης 
της πρωτοβουλίας «Εγγύηση για τη 
νεολαία» και προώθησης μιας
ευρωπαϊκής συμμαχίας για θέσεις 
μαθητείας· καλεί τη βιομηχανία να 
προσφέρει, εφόσον είναι δυνατόν, θέσεις
ποιοτικής απασχόλησης ή πρακτικής 
άσκησης σε νέους ανθρώπους και να 
δημιουργήσει θέσεις ποιοτικής μαθητείας 
με αξιοπρεπείς αμοιβές·

52. επιδοκιμάζει τις αποφάσεις 
υλοποίησης της πρωτοβουλίας «Εγγύηση 
για τη νεολαία»· επικροτεί επίσης τη 
δρομολόγηση της ευρωπαϊκής συμμαχίας 
για θέσεις μαθητείας· παροτρύνει, 
επομένως, ένθερμα το σύνολο της 
βιομηχανίας να δεσμευθεί πλήρως να 
παρέχει εκπαίδευση υψηλής ποιότητας 
και κατάρτιση των νέων και να 
δημιουργήσει θέσεις ποιοτικής μαθητείας 
με αξιοπρεπείς αμοιβές, παρέχοντας όσο 
το δυνατόν περισσότερες ευκαιρίες 
απασχόλησης·

Or. fr

Τροπολογία 418
Gaston Franco
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 52

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

52. επικροτεί τις αποφάσεις υλοποίησης 
της πρωτοβουλίας «Εγγύηση για τη 
νεολαία» και προώθησης μιας ευρωπαϊκής 
συμμαχίας για θέσεις μαθητείας· καλεί τη 
βιομηχανία να προσφέρει, εφόσον είναι 
δυνατόν, θέσεις ποιοτικής απασχόλησης ή 
πρακτικής άσκησης σε νέους ανθρώπους 
και να δημιουργήσει θέσεις ποιοτικής 
μαθητείας με αξιοπρεπείς αμοιβές·

52. επικροτεί τις αποφάσεις υλοποίησης 
της πρωτοβουλίας «Εγγύηση για τη 
νεολαία» και δρομολόγησης μιας 
ευρωπαϊκής συμμαχίας για θέσεις 
μαθητείας που αποσκοπεί στην 
καταπολέμηση της ανεργίας των νέων 
πολλαπλασιάζοντας τις προσφορές 
θέσεων μαθητείας στο σύνολο της 
Ένωσης και βελτιώνοντας την ποιότητα 
αυτών· καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να 
λάβουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να 
επιτύχει η συμμαχία συγκεκριμένα 
αποτελέσματα· καλεί τη βιομηχανία να 
προσφέρει, εφόσον είναι δυνατόν, θέσεις 
ποιοτικής απασχόλησης ή πρακτικής 
άσκησης σε νέους ανθρώπους και να 
δημιουργήσει θέσεις ποιοτικής μαθητείας 
με αξιοπρεπείς αμοιβές·

Or. fr

Τροπολογία 419
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 52

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

52. επικροτεί τις αποφάσεις υλοποίησης 
της πρωτοβουλίας «Εγγύηση για τη 
νεολαία» και προώθησης μιας ευρωπαϊκής 
συμμαχίας για θέσεις μαθητείας· καλεί τη 
βιομηχανία να προσφέρει, εφόσον είναι 
δυνατόν, θέσεις ποιοτικής απασχόλησης ή 
πρακτικής άσκησης σε νέους ανθρώπους 
και να δημιουργήσει θέσεις ποιοτικής 
μαθητείας με αξιοπρεπείς αμοιβές·

52. επικροτεί τις αποφάσεις υλοποίησης 
της πρωτοβουλίας «Εγγύηση για τη 
νεολαία» και προώθησης μιας ευρωπαϊκής 
συμμαχίας για θέσεις μαθητείας· καλεί την
Επιτροπή να αναπτύξει κοινούς δείκτες 
κοινωνικών επενδύσεων, ιδίως όσον 
αφορά την ανεργία των νέων· καλεί τη 
βιομηχανία να διαδραματίσει ενεργό ρόλο 
στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας 
«Εγγύηση για τη νεολαία» στα αντίστοιχα 
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εθνικά επίπεδα και να προσφέρει, εφόσον 
είναι δυνατόν, θέσεις ποιοτικής 
απασχόλησης ή πρακτικής άσκησης σε 
νέους ανθρώπους, καθώς και να 
δημιουργήσει θέσεις ποιοτικής μαθητείας 
με αξιοπρεπείς αμοιβές·

Or. en

Τροπολογία 420
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 52

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

52. επικροτεί τις αποφάσεις υλοποίησης 
της πρωτοβουλίας «Εγγύηση για τη 
νεολαία» και προώθησης μιας ευρωπαϊκής 
συμμαχίας για θέσεις μαθητείας· καλεί τη 
βιομηχανία να προσφέρει, εφόσον είναι 
δυνατόν, θέσεις ποιοτικής απασχόλησης ή 
πρακτικής άσκησης σε νέους ανθρώπους 
και να δημιουργήσει θέσεις ποιοτικής 
μαθητείας με αξιοπρεπείς αμοιβές·

52. επικροτεί τις αποφάσεις υλοποίησης 
της πρωτοβουλίας «Εγγύηση για τη 
νεολαία» και προώθησης μιας ευρωπαϊκής 
συμμαχίας για θέσεις μαθητείας, ειδικά 
στους τομείς της μηχανικής και της 
τεχνολογίας πληροφοριών· καλεί τη 
βιομηχανία να προσφέρει, εφόσον είναι 
δυνατόν, θέσεις ποιοτικής απασχόλησης ή 
πρακτικής άσκησης σε νέους ανθρώπους 
και να δημιουργήσει θέσεις ποιοτικής 
μαθητείας με αξιοπρεπείς αμοιβές·

Or. en

Τροπολογία 421
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 53

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

53. τονίζει ότι τα κράτη μέλη με ισχυρό 
σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης 
διέθεταν σχετικά εύρωστη αγορά εργασίας 
κατά τη διάρκεια της κρίσης· καλεί όλα τα 

53. τονίζει ότι τα κράτη μέλη με ισχυρό 
σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης 
διέθεταν σχετικά εύρωστη αγορά εργασίας 
κατά τη διάρκεια της κρίσης· καλεί όλα τα 
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κράτη μέλη να εξετάσουν και να 
θεσπίσουν ανάλογα συστήματα, από 
κοινού με τους κοινωνικούς εταίρους· 
επισημαίνει την πρόκληση της 
εναρμόνισης του ECVET με το ECTS·

κράτη μέλη να εξετάσουν και να 
θεσπίσουν ανάλογα συστήματα, από 
κοινού με τους κοινωνικούς εταίρους· 
επισημαίνει την πρόκληση της 
εναρμόνισης του ευρωπαϊκού
συστήματος πιστωτικών μονάδων για την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 
(ECVET) με το ευρωπαϊκό σύστημα 
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών 
μονάδων (ECTS)·

Or. fr

Τροπολογία 422
Kent Johansson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 53

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

53. τονίζει ότι τα κράτη μέλη με ισχυρό 
σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης 
διέθεταν σχετικά εύρωστη αγορά εργασίας 
κατά τη διάρκεια της κρίσης· καλεί όλα τα 
κράτη μέλη να εξετάσουν και να 
θεσπίσουν ανάλογα συστήματα, από 
κοινού με τους κοινωνικούς εταίρους· 
επισημαίνει την πρόκληση της 
εναρμόνισης του ECVET με το ECTS·

53. τονίζει ότι τα κράτη μέλη με ισχυρό 
σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης 
διέθεταν σχετικά εύρωστη αγορά εργασίας 
κατά τη διάρκεια της κρίσης· καλεί όλα τα 
κράτη μέλη να εξετάσουν και να 
θεσπίσουν ανάλογα συστήματα, από 
κοινού με τους κοινωνικούς εταίρους· 
επισημαίνει την πρόκληση της 
εναρμόνισης του ECVET με το ECTS· 
επισημαίνει επίσης τη σημασία της 
συγκρισιμότητας και της αυξημένης 
συμβατότητας μεταξύ των διαφόρων 
εθνικών συστημάτων επαγγελματικής 
κατάρτισης ώστε να διευκολυνθεί η 
κινητικότητα στην αγορά εργασίας στις 
αντίστοιχες κατηγορίες επαγγελμάτων·

Or. sv

Τροπολογία 423
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 53

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

53. τονίζει ότι τα κράτη μέλη με ισχυρό 
σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης 
διέθεταν σχετικά εύρωστη αγορά εργασίας 
κατά τη διάρκεια της κρίσης· καλεί όλα τα 
κράτη μέλη να εξετάσουν και να 
θεσπίσουν ανάλογα συστήματα, από 
κοινού με τους κοινωνικούς εταίρους· 
επισημαίνει την πρόκληση της 
εναρμόνισης του ECVET με το ECTS·

53. τονίζει ότι τα κράτη μέλη με ισχυρό 
σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης 
διέθεταν σχετικά εύρωστη αγορά εργασίας 
κατά τη διάρκεια της κρίσης· καλεί όλα τα 
κράτη μέλη να εξετάσουν και να 
θεσπίσουν ανάλογα συστήματα, από 
κοινού με τους κοινωνικούς εταίρους και 
λοιπούς σχετικούς ενδιαφερόμενους, 
όπως τα επιμελητήρια· επισημαίνει την 
πρόκληση της εναρμόνισης του ECVET με 
το ECTS·

Or. en

Τροπολογία 424
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 53 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

53a. καλεί τα κράτη μέλη, σε συνεργασία 
με τους κοινωνικούς εταίρους, να 
προχωρήσουν στον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση προγραμμάτων 
επαγγελματικού προσανατολισμού των 
νέων σε επιστημονικούς και 
τεχνολογικούς κλάδους, που προωθούν 
την ανάπτυξη μιας βιώσιμης και 
αειφόρου οικονομίας, καθώς και στην 
υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης σε ζητήματα 
οικολογίας και περιβάλλοντος τόσο μέσα 
από τις δομές του τυπικού εκπαιδευτικού 
συστήματος όσο και στα πλαίσια των 
δράσεων της τοπικής και περιφερειακής 
αυτοδιοίκησης·

Or. en
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Τροπολογία 425
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 54

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

54. πιστεύει ότι η εικόνα της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης μπορεί να ενισχυθεί μέσα από 
τη σύνδεσή της με μια δυνητική μετάβαση 
στο πανεπιστήμιο ή σε άλλο ίδρυμα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·

54. πιστεύει ότι η εικόνα της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης μπορεί να ενισχυθεί μέσα από 
τη σύνδεσή της με μια δυνητική μετάβαση 
στο πανεπιστήμιο ή σε άλλο ίδρυμα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης· τονίζει τη 
σημασία της βελτίωσης των 
εκπαιδευτικών δεξιοτήτων προκειμένου 
να βελτιωθεί η ποιότητα της ανάπτυξης 
νέων μεθόδων παραγωγής, επίσης μέσω 
μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο 
την τυποποίηση των πολιτικών για το 
ανθρώπινο δυναμικό, αρχής γενομένης 
από τη βασική κατάρτιση·

Or. it

Τροπολογία 426
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 54

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

54. πιστεύει ότι η εικόνα της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης μπορεί να ενισχυθεί μέσα από 
τη σύνδεσή της με μια δυνητική μετάβαση 
στο πανεπιστήμιο ή σε άλλο ίδρυμα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·

54. πιστεύει ότι η εικόνα της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης μπορεί να ενισχυθεί μέσα από 
τη σύνδεσή της με μια δυνητική μετάβαση 
στο πανεπιστήμιο ή σε άλλο ίδρυμα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης· επισημαίνει ότι 
αυτό απαιτεί επίσης την εκ μέρους των 
κρατών μελών κατάταξη σε ανώτερο 
επίπεδο των προσόντων επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης υψηλής 
ποιότητας στα εθνικά πλαίσια ποιότητας
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Or. en

Τροπολογία 427
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 54

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

54. πιστεύει ότι η εικόνα της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης μπορεί να ενισχυθεί μέσα από 
τη σύνδεσή της με μια δυνητική μετάβαση 
στο πανεπιστήμιο ή σε άλλο ίδρυμα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·

54. πιστεύει ότι είναι αναγκαία η 
επιστροφή στην εκπαίδευση των 
τεχνικών (πενταετείς τεχνικές σχολές) και 
στην κατάρτιση σε επίπεδα ανώτερα του 
μέσου όρου μέσα από τη σύνδεσή της με 
μια δυνητική μετάβαση στο πανεπιστήμιο 
ή σε άλλο ίδρυμα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης·

Or. pl

Τροπολογία 428
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 54

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

54. πιστεύει ότι η εικόνα της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης μπορεί να ενισχυθεί μέσα από 
τη σύνδεσή της με μια δυνητική μετάβαση 
στο πανεπιστήμιο ή σε άλλο ίδρυμα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·

54. πιστεύει ότι η εικόνα της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης πρέπει να ενισχυθεί μέσα από 
την έμφαση στην εγγενή αξία της αλλά 
και μέσα από τη σύνδεσή της με μια 
δυνητική μετάβαση στο πανεπιστήμιο ή σε 
άλλο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·

Or. fr

Τροπολογία 429
Reinhard Bütikofer
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 56

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

56. καλεί τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο 
διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους, να 
εξετάσουν πολιτικές για πιο ευέλικτα 
ωράρια εργασίας σε περιόδους 
οικονομικής ύφεσης·

56. καλεί τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο 
διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους 
και τους σχετικούς ενδιαφερόμενους, να 
εξετάσουν πολιτικές για πιο ευέλικτα 
ωράρια εργασίας σε περιόδους 
οικονομικής ύφεσης·

Or. en

Τροπολογία 430
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 56 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

56α. προτείνει να προστεθεί στην 
ημερήσια διάταξη της τριμερούς 
κοινωνικής συνόδου κορυφής για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 152 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το θέμα της 
ένταξης, στην αλυσίδα του κόστους της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας, της σύγκλισης 
των ελάχιστων κοινωνικών προτύπων·

Or. fr

Τροπολογία 431
Josefa Andrés Barea

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 56 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

56α. επισημαίνει την άμεση σχέση της 
ενεργειακής πολιτικής με τη βιομηχανική 
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πολιτική και, ως εκ τούτου, τονίζει την 
επείγουσα ανάγκη προώθησης μιας 
ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής, που 
περιλαμβάνει τα έξυπνα δίκτυα ενέργειας 
και αποτρέπει τον κατακερματισμό της 
ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας·

Or. es

Τροπολογία 432
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Μετάβαση πόρων και ενέργειας υπέρ της 
βιομηχανικής ανάκαμψης

Ενεργειακή πολιτική υπέρ της ισχυρής 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας

Or. de

Τροπολογία 433
Franck Proust

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Μετάβαση πόρων και ενέργειας υπέρ της 
βιομηχανικής ανάκαμψης

Πολιτική πόρων και ενέργειας υπέρ της 
βιομηχανικής ανάκαμψης

Or. fr

Τροπολογία 434
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 56 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

56α. χαιρετίζει την ευρωπαϊκή 
πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλες (RMI), 
τη σύμπραξη καινοτομίας για τις πρώτες 
ύλες και το στρατηγικό σχέδιο εφαρμογής 
τους· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
πρωτίστως τον δεύτερο πυλώνα της 
ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τις 
πρώτες ύλες, δηλαδή την εξασφάλιση της 
εξόρυξης πρώτων υλών, εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί την 
Επιτροπή να προάγει τη λήψη περαιτέρω 
μέτρων για την εναρμόνιση των 
κανονισμών/της διαδικασίας έγκρισης για 
την εξόρυξη πρώτων υλών εντός της ΕΕ·

Or. de

Τροπολογία 435
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 56 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

56β. τονίζει ότι η περιβαλλοντική 
προστασία και η εξόρυξη πρώτων υλών 
εντός της Ευρώπης δεν είναι αντιφατικές 
διότι η εξόρυξη πρώτων υλών στην 
Ευρώπη πραγματοποιείται με τα 
υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα σε 
παγκόσμιο επίπεδο· προτρέπει την 
Επιτροπή αφενός να συμπεριλάβει τις 
υπάρχουσες πηγές πρώτων υλών σε μια 
χωροταξική προσέγγιση, εμπνευσμένη 
από το Natura 2000, και αφετέρου να 
καταρτίσει μια χαρτογράφηση των 
υφιστάμενων πηγών πρώτων υλών· ζητεί, 
στο πλαίσιο αυτό, την ίδρυση ενός 
ευρωπαϊκού γεωλογικού ινστιτούτου·

Or. de
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Τροπολογία 436
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 57

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

57. τονίζει το γεγονός ότι οι πόροι και η 
ενέργεια βρίσκονται στο επίκεντρο της 
RISE· υποστηρίζει για τους δύο τομείς 
την υιοθέτηση μιας προσέγγισης που θα 
βασίζεται στο τρίπτυχο προσιτή τιμή-
βιωσιμότητα-προσβασιμότητα·

57. τονίζει το γεγονός ότι οι πόροι και η 
ενέργεια βρίσκονται στο επίκεντρο της 
RISE, καθώς οι ασφαλείς και προσιτές 
τιμές για την ενέργεια, τα υλικά και τις 
πρώτες ύλες, και η τροφοδοσία με αυτά, 
είναι ζωτικής σημασίας για τη διεθνή 
ανταγωνιστικότητα· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να λάβουν ενεργά 
μέτρα ενάντια στο επιπρόσθετο κόστος 
στον τομέα της ενέργειας· 

Or. de

Τροπολογία 437
Vittorio Prodi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 57

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

57. τονίζει το γεγονός ότι οι πόροι και η 
ενέργεια βρίσκονται στο επίκεντρο της 
RISE· υποστηρίζει για τους δύο τομείς την 
υιοθέτηση μιας προσέγγισης που θα 
βασίζεται στο τρίπτυχο προσιτή τιμή-
βιωσιμότητα-προσβασιμότητα·

57. τονίζει το γεγονός ότι οι πόροι και η 
ενέργεια βρίσκονται στο επίκεντρο της 
RISE· υποστηρίζει για τους δύο τομείς την 
υιοθέτηση μιας προσέγγισης που θα 
βασίζεται στο τρίπτυχο προσιτή τιμή-
βιωσιμότητα-προσβασιμότητα, η οποία 
αποσκοπεί στην αποσύνδεση της 
ανάπτυξης από την αυξημένη χρήση 
πόρων·

Or. en

Τροπολογία 438
Franck Proust
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 57

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

57. τονίζει το γεγονός ότι οι πόροι και η 
ενέργεια βρίσκονται στο επίκεντρο της 
RISE· υποστηρίζει για τους δύο τομείς την 
υιοθέτηση μιας προσέγγισης που θα 
βασίζεται στο τρίπτυχο προσιτή τιμή-
βιωσιμότητα-προσβασιμότητα·

57. τονίζει το γεγονός ότι οι πόροι και η 
ενέργεια βρίσκονται στο επίκεντρο της 
RISE· υποστηρίζει για τους δύο τομείς την 
υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης
προσέγγισης που θα βασίζεται κυρίως
στην προσιτή τιμή αλλά και στην
βιωσιμότητα και την προσβασιμότητα·

Or. fr

Τροπολογία 439
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 57

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

57. τονίζει το γεγονός ότι οι πόροι και η 
ενέργεια βρίσκονται στο επίκεντρο της 
RISE· υποστηρίζει για τους δύο τομείς την 
υιοθέτηση μιας προσέγγισης που θα 
βασίζεται στο τρίπτυχο προσιτή τιμή-
βιωσιμότητα-προσβασιμότητα·

57. τονίζει το γεγονός ότι οι πόροι και η 
ενέργεια βρίσκονται στο επίκεντρο της 
βιομηχανικής στρατηγικής· υποστηρίζει 
για τους δύο τομείς την υιοθέτηση μιας 
προσέγγισης που θα βασίζεται στο 
τρίπτυχο προσιτή τιμή-βιωσιμότητα-
προσβασιμότητα·

Or. fr

Τροπολογία 440
Zbigniew Ziobro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 57 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

57a. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την 
προσωρινή αναστολή της δέσμης μέτρων 
για την ενέργεια και το κλίμα, ιδιαίτερα 
σε χώρες που πλήττονται σε μεγάλο 
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βαθμό από την οικονομική κρίση και την 
ύφεση της βιομηχανικής παραγωγής·

Or. pl

Τροπολογία 441
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 57 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

57α. επιμένει πως η ηπειρωτική 
βιομηχανική πολιτική χρειάζεται να είναι 
σε θέση να στηριχθεί σε μια ευρωπαϊκή 
στρατηγική η οποία επιτρέπει 
ταυτόχρονα την ολοκλήρωση της 
ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, την 
ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών, τη 
μείωση των δαπανών της ευρωπαϊκής 
ενέργειας, καθώς και την ανεξαρτησία 
της Ένωσης σε σχέση με τρίτες χώρες·

Or. fr

Τροπολογία 442
Josefa Andrés Barea

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 57 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

57α. υπογραμμίζει τη σημασία της 
εξασφάλισης μιας ανταγωνιστικής και 
διαφανούς αγοράς ενέργειας που 
αποτρέπει τις ανισότητες μεταξύ των 
κρατών μελών και διευκολύνει την 
πρόσβαση σε ασφαλή, βιώσιμη, 
οικονομικά προσιτή και αξιόπιστη 
ενέργεια·

Or. es
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Τροπολογία 443
Franck Proust

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 57 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

57α. ζητεί την καθιέρωση μιας ενιαίας 
φιλόδοξης ενεργειακής πολιτικής η οποία 
θα είναι ταυτόχρονα ρεαλιστική και 
προοδευτική για την εξασφάλιση 
επενδύσεων·

Or. fr

Τροπολογία 444
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 57 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

57β. θεωρεί ότι η διαθεσιμότητα πρώτων 
υλών έχει αποφασιστική σημασία για τις 
προοπτικές ανάπτυξης της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας και ότι, χωρίς ορισμένες 
σημαντικές πρώτες ύλες, θα ήταν 
αδύνατη η μελλοντική ανάπτυξη στους 
περισσότερους στρατηγικούς και 
προηγμένους βιομηχανικούς κλάδους της 
Ευρώπης (πυρηνική, διαστημική, 
αεροναυτική, ιατρική, πληροφορική, νέα 
υλικά, στρατιωτικό υλικό κ.λπ.)· καλεί 
επομένως την Επιτροπή να υπερασπιστεί 
τα συμφέροντα της ΕΕ όσον αφορά την 
ασφάλεια του εφοδιασμού στο πλαίσιο 
των σχέσεών της με τρίτες χώρες ή των 
εμπορικών συμφωνιών που συνάπτει·

Or. fr
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Τροπολογία 445
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 58

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

58. επικροτεί τον Χάρτη Πορείας για την 
Αποδοτική Χρήση των Πόρων· καλεί την 
Επιτροπή να συμπεριλάβει στο 
ευρωπαϊκό εξάμηνο και στα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων τους 
στόχους της πολιτικής για τα απόβλητα· 
καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
περαιτέρω τα τομεακά πρότυπα 
αποδοτικής χρήσης των πόρων, ιδίως σε 
σχέση με τις δημόσιες συμβάσεις· καλεί 
την Επιτροπή να προωθήσει μια 
στρατηγική μείωσης, 
επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης· 
τονίζει τη σημασία ενός παγκόσμιου 
συστήματος πιστοποίησης για αρχική 
επεξεργασία επικίνδυνων αποβλήτων με 
ανακύκλωση και για τα ΑΗΗΕ· 
επισημαίνει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη 
ισχύουν σχετικά συστήματα συλλογής και 
ανακύκλωσης δομικών ομάδων·

58. επικροτεί τον Χάρτη Πορείας για την 
Αποδοτική Χρήση των Πόρων·

Or. de

Τροπολογία 446
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 58

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

58. επικροτεί τον Χάρτη Πορείας για την 
Αποδοτική Χρήση των Πόρων· καλεί την 
Επιτροπή να συμπεριλάβει στο ευρωπαϊκό 
εξάμηνο και στα εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων τους στόχους της 
πολιτικής για τα απόβλητα· καλεί την 
Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω τα 
τομεακά πρότυπα αποδοτικής χρήσης των 

58. επικροτεί τον Χάρτη Πορείας για την 
Αποδοτική Χρήση των Πόρων· καλεί την 
Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω τα 
τομεακά πρότυπα αποδοτικής χρήσης των 
πόρων, ιδίως σε σχέση με τις δημόσιες 
συμβάσεις· καλεί την Επιτροπή να 
προωθήσει μια στρατηγική μείωσης, 
επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης· 
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πόρων, ιδίως σε σχέση με τις δημόσιες 
συμβάσεις· καλεί την Επιτροπή να 
προωθήσει μια στρατηγική μείωσης, 
επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης· 
τονίζει τη σημασία ενός παγκόσμιου 
συστήματος πιστοποίησης για αρχική 
επεξεργασία επικίνδυνων αποβλήτων με 
ανακύκλωση και για τα ΑΗΗΕ· 
επισημαίνει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη 
ισχύουν σχετικά συστήματα συλλογής και 
ανακύκλωσης δομικών ομάδων·

τονίζει τη σημασία ενός παγκόσμιου 
συστήματος πιστοποίησης για αρχική 
επεξεργασία επικίνδυνων αποβλήτων με 
ανακύκλωση και για τα ΑΗΗΕ· 
επισημαίνει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη 
ισχύουν σχετικά συστήματα συλλογής και 
ανακύκλωσης δομικών ομάδων·

Or. en

Τροπολογία 447
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 58

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

58. επικροτεί τον Χάρτη Πορείας για την 
Αποδοτική Χρήση των Πόρων· καλεί την 
Επιτροπή να συμπεριλάβει στο ευρωπαϊκό 
εξάμηνο και στα εθνικά προγράμματα
μεταρρυθμίσεων τους στόχους της 
πολιτικής για τα απόβλητα· καλεί την 
Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω τα 
τομεακά πρότυπα αποδοτικής χρήσης των 
πόρων, ιδίως σε σχέση με τις δημόσιες 
συμβάσεις· καλεί την Επιτροπή να 
προωθήσει μια στρατηγική μείωσης, 
επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης· 
τονίζει τη σημασία ενός παγκόσμιου 
συστήματος πιστοποίησης για αρχική 
επεξεργασία επικίνδυνων αποβλήτων με 
ανακύκλωση και για τα ΑΗΗΕ· 
επισημαίνει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη 
ισχύουν σχετικά συστήματα συλλογής και 
ανακύκλωσης δομικών ομάδων·

58. επικροτεί τον Χάρτη Πορείας για την 
Αποδοτική Χρήση των Πόρων· καλεί την 
Επιτροπή να συμπεριλάβει στο ευρωπαϊκό 
εξάμηνο και στις συστάσεις ανά χώρα 
κατόπιν της αναθεώρησης των εθνικών 
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων τους 
στόχους της πολιτικής για τα απόβλητα· 
καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
περαιτέρω τα τομεακά πρότυπα 
αποδοτικής χρήσης των πόρων, ιδίως σε 
σχέση με τις δημόσιες συμβάσεις· καλεί 
την Επιτροπή να προωθήσει μια 
στρατηγική μείωσης, 
επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης· 
τονίζει τη σημασία ενός παγκόσμιου 
συστήματος πιστοποίησης για αρχική 
επεξεργασία επικίνδυνων αποβλήτων με 
ανακύκλωση και για τα απόβλητα 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
(ΑΗΗΕ)· επισημαίνει ότι σε ορισμένα 
κράτη μέλη ισχύουν συστήματα συλλογής 
και ανακύκλωσης δομικών ομάδων τα 
οποία χρηματοδοτούνται με κατάλληλα 
μέσα·
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Or. fr

Τροπολογία 448
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 58

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

58. επικροτεί τον Χάρτη Πορείας για την 
Αποδοτική Χρήση των Πόρων· καλεί την 
Επιτροπή να συμπεριλάβει στο ευρωπαϊκό 
εξάμηνο και στα εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων τους στόχους της 
πολιτικής για τα απόβλητα· καλεί την 
Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω τα 
τομεακά πρότυπα αποδοτικής χρήσης των 
πόρων, ιδίως σε σχέση με τις δημόσιες 
συμβάσεις· καλεί την Επιτροπή να 
προωθήσει μια στρατηγική μείωσης, 
επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης· 
τονίζει τη σημασία ενός παγκόσμιου 
συστήματος πιστοποίησης για αρχική 
επεξεργασία επικίνδυνων αποβλήτων με 
ανακύκλωση και για τα ΑΗΗΕ· 
επισημαίνει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη 
ισχύουν σχετικά συστήματα συλλογής και 
ανακύκλωσης δομικών ομάδων·

58. επικροτεί τον Χάρτη Πορείας για την 
Αποδοτική Χρήση των Πόρων· τονίζει την 
ανάγκη αντιμετώπισης της ανεπάρκειας 
των πόρων ζωτικής σημασίας όπως του 
νερού· καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στο ευρωπαϊκό εξάμηνο και 
στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων 
τους στόχους της πολιτικής για τα 
απόβλητα· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει περαιτέρω τα τομεακά πρότυπα 
αποδοτικής χρήσης των πόρων, ιδίως σε 
σχέση με τις δημόσιες συμβάσεις· καλεί 
την Επιτροπή να προωθήσει μια 
στρατηγική μείωσης, 
επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης· 
τονίζει τη σημασία ενός παγκόσμιου 
συστήματος πιστοποίησης για αρχική 
επεξεργασία επικίνδυνων αποβλήτων με 
ανακύκλωση και για τα ΑΗΗΕ· 
επισημαίνει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη 
ισχύουν σχετικά συστήματα συλλογής και 
ανακύκλωσης δομικών ομάδων·

Or. en

Τροπολογία 449
Vittorio Prodi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 58
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

58. επικροτεί τον Χάρτη Πορείας για την 
Αποδοτική Χρήση των Πόρων· καλεί την 
Επιτροπή να συμπεριλάβει στο ευρωπαϊκό 
εξάμηνο και στα εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων τους στόχους της 
πολιτικής για τα απόβλητα· καλεί την 
Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω τα 
τομεακά πρότυπα αποδοτικής χρήσης των 
πόρων, ιδίως σε σχέση με τις δημόσιες 
συμβάσεις· καλεί την Επιτροπή να 
προωθήσει μια στρατηγική μείωσης, 
επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης· 
τονίζει τη σημασία ενός παγκόσμιου 
συστήματος πιστοποίησης για αρχική 
επεξεργασία επικίνδυνων αποβλήτων με 
ανακύκλωση και για τα ΑΗΗΕ· 
επισημαίνει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη 
ισχύουν σχετικά συστήματα συλλογής και 
ανακύκλωσης δομικών ομάδων·

58. επικροτεί τον Χάρτη Πορείας για την 
Αποδοτική Χρήση των Πόρων· καλεί την 
Επιτροπή να συμπεριλάβει στο ευρωπαϊκό 
εξάμηνο και στα εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων τους στόχους της 
πολιτικής για τα απόβλητα· καλεί την 
Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω τα 
τομεακά πρότυπα αποδοτικής χρήσης των 
πόρων, ιδίως σε σχέση με τις δημόσιες 
συμβάσεις· καλεί την Επιτροπή να 
ενσωματώσει μια στρατηγική μείωσης, 
επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης για 
να περιορίσει επίσης την εξαγωγή 
σημαντικών πρώτων υλών· τονίζει τη 
σημασία ενός παγκόσμιου συστήματος 
πιστοποίησης για αρχική επεξεργασία 
επικίνδυνων αποβλήτων με ανακύκλωση 
και για τα ΑΗΗΕ· επισημαίνει ότι σε 
ορισμένα κράτη μέλη ισχύουν σχετικά 
συστήματα συλλογής και ανακύκλωσης 
δομικών ομάδων·

Or. en

Τροπολογία 450
Romana Jordan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 58

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

58. επικροτεί τον Χάρτη Πορείας για την 
Αποδοτική Χρήση των Πόρων· καλεί την 
Επιτροπή να συμπεριλάβει στο 
ευρωπαϊκό εξάμηνο και στα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων τους 
στόχους της πολιτικής για τα απόβλητα· 
καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
περαιτέρω τα τομεακά πρότυπα 
αποδοτικής χρήσης των πόρων, ιδίως σε 
σχέση με τις δημόσιες συμβάσεις· καλεί 
την Επιτροπή να προωθήσει μια 
στρατηγική μείωσης, 

58. επικροτεί τον Χάρτη Πορείας για την 
Αποδοτική Χρήση των Πόρων· καλεί την 
Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω τα 
τομεακά πρότυπα αποδοτικής χρήσης των 
πόρων, ιδίως σε σχέση με τις δημόσιες 
συμβάσεις· καλεί την Επιτροπή να 
προωθήσει μια στρατηγική μείωσης, 
επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης· 
τονίζει τη σημασία ενός παγκόσμιου 
συστήματος πιστοποίησης για αρχική 
επεξεργασία επικίνδυνων αποβλήτων με 
ανακύκλωση και για τα ΑΗΗΕ· 
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επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης· 
τονίζει τη σημασία ενός παγκόσμιου 
συστήματος πιστοποίησης για αρχική 
επεξεργασία επικίνδυνων αποβλήτων με 
ανακύκλωση και για τα ΑΗΗΕ· 
επισημαίνει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη 
ισχύουν σχετικά συστήματα συλλογής και 
ανακύκλωσης δομικών ομάδων·

επισημαίνει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη 
ισχύουν σχετικά συστήματα συλλογής και 
ανακύκλωσης δομικών ομάδων·

Or. sl

Τροπολογία 451
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 58 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

58α. σημειώνει με ανησυχία τις ολοένα 
αυξανόμενες διαφορές στις ενεργειακές 
δαπάνες στην Ευρώπη σε σχέση με τους 
διεθνείς ανταγωνιστές· καλεί την 
Επιτροπή να εξετάσει κάθε μελλοντική 
πρόταση στον τομέα της ενεργειακής και 
κλιματικής πολιτικής όσον αφορά την 
επίδρασή της στις τιμές της ενέργειας 
και, συνεπώς, στην ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ιδιαίτερα 
των ενεργοβόρων βιομηχανιών, καθώς 
και να αποφύγει τις αρνητικές επιπτώσεις 
στην ανάπτυξη·

Or. de

Τροπολογία 452
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 58 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

58a. ζητεί από την Επιτροπή να 
επεκτείνει την προσέγγιση του 
οικολογικού σχεδιασμού στις πρώτες ύλες 
όσον αφορά τη δυνατότητα ανακύκλωσης 
και την αποδοτική χρήση των πόρων·
καλεί την Επιτροπή να εστιάσει επίσης, 
στο πλαίσιο της αναθεώρησης της 
πολιτικής για τα απόβλητα και του 
σχεδίου δράσης για την κατασκευή, στη 
δόμηση, την αποδόμηση και την 
αποσυναρμολόγηση προκειμένου να 
αυξηθεί η συλλογή και η κατάλληλη 
διαλογή πολύτιμων αποβλήτων·
υπογραμμίζει ότι συστήματα συλλογής 
και ανακύκλωσης δομικών προϊόντων, 
όπως το σύστημα VRN στις Κάτω Χώρες 
θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως 
πρότυπο για άλλα κράτη μέλη· ζητεί τη 
σταδιακή κατάργηση της υγειονομικής 
ταφής και την πρόληψη των παράνομων 
εξαγωγών·

Or. en

Τροπολογία 453
Kent Johansson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 58 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

58a. τονίζει τις δυνατότητες για πρόοδο 
σε μια πιο βιώσιμη βιοικονομία, όπου οι 
πρώτες ύλες από τα δάση, για 
παράδειγμα, μπορούν να διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο στην παραγωγή ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές και στη βιώσιμη 
βιομηχανική παραγωγή·

Or. sv
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Τροπολογία 454
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 58 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

58α. επισημαίνει ότι οι υψηλές τιμές 
ενέργειας στην ΕΕ αποτελούν σημαντικό 
παράγοντα για την αποδυνάμωση της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας και τονίζει την ανάγκη να 
αναλυθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν 
την τιμή της ενέργειας στην ΕΕ·

Or. pl

Τροπολογία 455
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 58 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

58β. τονίζει ότι η επίτευξη του στόχου της 
στρατηγικής της RISE είναι δυνατή μόνο 
εφόσον διασφαλίζεται η συνοχή της 
πολιτικής για τη βιομηχανία, την ενέργεια 
και το κλίμα·

Or. pl

Τροπολογία 456
Zbigniew Ziobro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 59

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

59. ζητεί την άμεση εφαρμογή τόσο της 
οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση όσο 
και των εθνικών σχεδίων δράσης· καλεί 

διαγράφεται
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την ΕΕ να δώσει συνέχεια στην έκθεση 
Reul για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
που θέτει έναν φιλόδοξο ενεργειακό στόχο 
για το 2030·

Or. pl

Τροπολογία 457
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 59

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

59. ζητεί την άμεση εφαρμογή τόσο της 
οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση όσο 
και των εθνικών σχεδίων δράσης· καλεί 
την ΕΕ να δώσει συνέχεια στην έκθεση 
Reul για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
που θέτει έναν φιλόδοξο ενεργειακό στόχο 
για το 2030·

59. ζητεί την άμεση εφαρμογή τόσο της 
οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση όσο 
και των εθνικών σχεδίων δράσης, με την 
υποστήριξη κατάλληλων οικονομικών 
ενισχύσεων· ζητεί τη θέσπιση μιας 
απαλλαγής κατά κατηγορία για όλα τα 
συστήματα ενεργειακής απόδοσης που 
έχουν κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, στο πλαίσιο των σχεδίων 
δράσης για την ενεργειακή απόδοση των 
κρατών μελών· πιστεύει ότι τα κράτη 
μέλη πρέπει να καθορίσουν φιλόδοξες 
στρατηγικές συγκεκριμένα για την 
ανακαίνιση του υφιστάμενου κτιριακού 
αποθέματος· τονίζει ότι χρηματοδοτικά 
μέσα, όπως η εγγυημένη τιμή αγοράς 
στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης θα 
μπορούσαν να προωθήσουν περαιτέρω 
την ατζέντα για την αποτελεσματικότητα·
καλεί την ΕΕ να δώσει συνέχεια στην 
έκθεση Reul για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, που θέτει έναν φιλόδοξο 
ενεργειακό στόχο για το 2030·

Or. en

Τροπολογία 458
Franck Proust
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 59

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

59. ζητεί την άμεση εφαρμογή τόσο της 
οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση όσο 
και των εθνικών σχεδίων δράσης· καλεί 
την ΕΕ να δώσει συνέχεια στην έκθεση 
Reul για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
που θέτει έναν φιλόδοξο ενεργειακό στόχο 
για το 2030·

59. ζητεί την άμεση εφαρμογή τόσο της 
οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση όσο 
και των εθνικών σχεδίων δράσης· καλεί 
την Επιτροπή να προβεί σε ενδελεχή 
μελέτη της αποδοτικότητας και της 
απόσβεσης των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας πριν από τον καθορισμό νέων 
ενεργειακών στόχων·

Or. fr

Τροπολογία 459
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 59

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

59. ζητεί την άμεση εφαρμογή τόσο της 
οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση όσο 
και των εθνικών σχεδίων δράσης· καλεί 
την ΕΕ να δώσει συνέχεια στην έκθεση 
Reul για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
που θέτει έναν φιλόδοξο ενεργειακό στόχο 
για το 2030·

59. ζητεί την άμεση εφαρμογή τόσο της 
οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση όσο 
και των εθνικών σχεδίων δράσης· καλεί 
την ΕΕ να δώσει συνέχεια στην έκθεση 
Reul για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
και να εργαστεί για τη θέσπιση ενιαίων 
και αποδοτικών ευρωπαϊκών κριτηρίων 
επιλεξιμότητας των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, τονίζει δε ότι η αξιόπιστη, 
ασφαλής και οικονομικά προσιτή 
τροφοδοσία με ηλεκτρική ενέργεια είναι 
απαραίτητη για την ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας·

Or. de

Τροπολογία 460
Eija-Riitta Korhola
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 59

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

59. ζητεί την άμεση εφαρμογή τόσο της 
οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση όσο 
και των εθνικών σχεδίων δράσης· καλεί 
την ΕΕ να δώσει συνέχεια στην έκθεση 
Reul για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
που θέτει έναν φιλόδοξο ενεργειακό στόχο 
για το 2030·

59. ζητεί την άμεση εφαρμογή τόσο της 
οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση όσο 
και των εθνικών σχεδίων δράσης· 

Or. fi

Τροπολογία 461
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 59

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

59. ζητεί την άμεση εφαρμογή τόσο της 
οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση όσο 
και των εθνικών σχεδίων δράσης· καλεί 
την ΕΕ να δώσει συνέχεια στην έκθεση 
Reul για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
που θέτει έναν φιλόδοξο ενεργειακό στόχο 
για το 2030·

59. ζητεί την άμεση εφαρμογή τόσο της 
οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση όσο 
και των εθνικών σχεδίων δράσης· καλεί 
την ΕΕ να δώσει συνέχεια στην έκθεση 
Reul για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·
καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα 
νομικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή 
ενεργειακή και κλιματική πολιτική για το 
2030 με σκοπό την ενθάρρυνση των 
μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων 
επενδύσεων για τη μείωση των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα, την ενεργειακή 
απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας·

Or. fr

Τροπολογία 462
Kent Johansson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 59
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

59. ζητεί την άμεση εφαρμογή τόσο της 
οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση όσο 
και των εθνικών σχεδίων δράσης· καλεί 
την ΕΕ να δώσει συνέχεια στην έκθεση 
Reul για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
που θέτει έναν φιλόδοξο ενεργειακό στόχο 
για το 2030·

59. ζητεί την άμεση εφαρμογή τόσο της 
οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση όσο 
και των εθνικών σχεδίων δράσης· καλεί 
την ΕΕ να δώσει συνέχεια στην έκθεση 
Reul για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
που θέτει έναν φιλόδοξο ενεργειακό στόχο 
για το 2030· τονίζει τη σημασία της 
διατύπωσης σαφών, μακροπρόθεσμων 
στόχων για το κλίμα ώστε οι επιχειρήσεις 
να μπορούν να επενδύουν, ιδίως σε 
πράσινες βιομηχανίες·

Or. sv

Τροπολογία 463
Konrad Szymański, Giles Chichester, Evžen Tošenovský

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 59

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

59. ζητεί την άμεση εφαρμογή τόσο της 
οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση όσο 
και των εθνικών σχεδίων δράσης· καλεί 
την ΕΕ να δώσει συνέχεια στην έκθεση 
Reul για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
που θέτει έναν φιλόδοξο ενεργειακό στόχο 
για το 2030·

59. ζητεί την άμεση εφαρμογή τόσο της 
οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση όσο 
και των εθνικών σχεδίων δράσης· καλεί 
την ΕΕ να δώσει συνέχεια στην έκθεση 
Reul για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
υιοθετώντας μια τεχνολογικά ουδέτερη 
προσέγγιση όσον αφορά τους κλιματικούς 
και ενεργειακούς στόχους για το 2030·

Or. en

Τροπολογία 464
Romana Jordan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 59

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

59. ζητεί την άμεση εφαρμογή τόσο της 59. ζητεί την άμεση εφαρμογή τόσο της 
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οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση όσο 
και των εθνικών σχεδίων δράσης· καλεί 
την ΕΕ να δώσει συνέχεια στην έκθεση 
Reul για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
που θέτει έναν φιλόδοξο ενεργειακό στόχο 
για το 2030·

οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση όσο 
και των εθνικών σχεδίων δράσης· καλεί 
την ΕΕ να δώσει συνέχεια στην έκθεση 
Reul για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

Or. sl

Τροπολογία 465
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 59

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

59. ζητεί την άμεση εφαρμογή τόσο της 
οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση όσο 
και των εθνικών σχεδίων δράσης· καλεί 
την ΕΕ να δώσει συνέχεια στην έκθεση 
Reul για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
που θέτει έναν φιλόδοξο ενεργειακό στόχο 
για το 2030·

59. ζητεί την άμεση εφαρμογή τόσο της 
οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση όσο 
και των εθνικών σχεδίων δράσης· καλεί 
την ΕΕ να δώσει συνέχεια στην έκθεση 
Reul για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 466
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 59

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

59. ζητεί την άμεση εφαρμογή τόσο της 
οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση όσο 
και των εθνικών σχεδίων δράσης· καλεί 
την ΕΕ να δώσει συνέχεια στην έκθεση 
Reul για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
που θέτει έναν φιλόδοξο ενεργειακό στόχο 
για το 2030·

59. ζητεί την άμεση εφαρμογή τόσο της 
οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση όσο 
και των εθνικών σχεδίων δράσης· καλεί 
την ΕΕ να δώσει συνέχεια στην έκθεση 
Reul για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
που θέτει έναν φιλόδοξο ενεργειακό στόχο 
για το 2030 για όλη την ΕΕ·
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Or. en

Τροπολογία 467
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 59 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

59a. ζητεί την ταχεία εφαρμογή της 
οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των 
κτιρίων και των εθνικών σχεδίων 
δράσης· παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εγκρίνουν το συντομότερο δυνατό τον 
ορισμό των κτιρίων στα οποία η 
κατανάλωση ενέργειας είναι σχεδόν 
μηδενική και να επιταχύνουν την 
εφαρμογή εθνικών σχεδίων για την 
αύξηση του αριθμού των κτιρίων με 
σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας·

Or. ro

Τροπολογία 468
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 59 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

59α. ζητεί να υποβληθούν έγκαιρα οι 
κατευθυντήριες γραμμές για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι 
προτάσεις για την αγορά 
ηλεκτροπαραγωγικών ικανοτήτων·

Or. de

Τροπολογία 469
Konrad Szymański
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 60

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

60. καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει 
τους όρους για τις μακροπρόθεσμες
συμβάσεις ενέργειας·

60. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να επανεξετάσουν όλες τις συμβάσεις 
φυσικού αερίου που έχουν συναφθεί βάσει 
παρωχημένων μηχανισμών τιμολόγησης -
ιδίως της αναπροσαρμογής με βάση την 
τιμή του πετρελαίου- που επιβάλλουν 
υψηλές τιμές σε όλους τους τύπους 
καταναλωτών και ζητεί από την 
Επιτροπή να βοηθήσει στη διερεύνηση 
των δυνατοτήτων 
επαναδιαπραγμάτευσης των συμβάσεων 
αυτών και στη διευκόλυνση της 
μετάβασης σε πιο ευέλικτες εναλλακτικές 
λύσεις·

Or. en

Τροπολογία 470
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 60

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

60. καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει 
τους όρους για τις μακροπρόθεσμες 
συμβάσεις ενέργειας·

60. καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει 
τους όρους για τις μακροπρόθεσμες 
συμβάσεις ενέργειας και να εξετάσει 
τρόπους για την αποδέσμευση από την 
τιμαριθμική αναπροσαρμογή με βάση την 
τιμή του αργού πετρελαίου, με 
κατεύθυνση προς τον καθορισμό των 
τιμών στους ενεργειακούς κόμβους και 
την αύξηση του ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά·

Or. en
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Τροπολογία 471
Zbigniew Ziobro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 60 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

60a. καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθεί στενά τις αρνητικές 
επιπτώσεις των διατάξεων της πολιτικής 
της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα στη 
βιομηχανία στην Ευρώπη, ιδίως σε 
κλάδους υψηλών εκπομπών· καλεί την 
Επιτροπή να εκπονήσει έκθεση σχετικά 
με τον κίνδυνο διαρροής διοξειδίου του 
άνθρακα στην Ευρώπη, με ιδιαίτερη 
έμφαση στις χώρες της κεντρικής και 
ανατολικής Ευρώπης·

Or. pl

Τροπολογία 472
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 60 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

60α. επισημαίνει τον εξαιρετικά 
σημαντικό ρόλο των ενεργοβόρων 
βιομηχανιών που παράγουν βασικές 
πρώτες ύλες όπως ο χάλυβας, το 
τσιμέντο, οι χημικές ουσίες, τα μέταλλα 
και το χαρτί, για τα οποία η ενέργεια 
αποτελεί τον μεγαλύτερο παράγοντα 
κόστους· τονίζει ότι οι εν λόγω 
βιομηχανίες εκτίθενται σε κίνδυνο 
«διαρροής άνθρακα» και, ως εκ τούτου, 
είναι απαραίτητη η λήψη ιδιαίτερων 
προφυλάξεων ώστε να αποφεύγονται οι 
πρόσθετες επιβαρύνσεις και να 
διατηρείται σε παγκόσμιο επίπεδο η 
ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών 
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ενεργοβόρων παραγωγών·

Or. de

Τροπολογία 473
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 60 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

60a. ζητεί από την Επιτροπή να 
παρουσιάσει το ταχύτερο δυνατό μια 
επιπρόσθετη εκτίμηση με προτάσεις για 
συνιστώμενες δράσεις που θα μπορούσαν 
να αποτρέψουν τον κίνδυνο της διαρροής 
άνθρακα που προκαλείται από τη 
μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής σε 
περιοχές εκτός ΕΕ, εστιάζοντας ιδίως σε 
επιπρόσθετα σενάρια σε περίπτωση 
περιορισμένης ή μηδενικής περαιτέρω 
παγκόσμιας δράσης σχετικά με τη 
μείωση των εκπομπών άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 474
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 60 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

60β. επισημαίνει τις τελευταίες εξελίξεις 
στις τιμές της ενέργειας παγκοσμίως, οι 
οποίες συνδέονται άμεσα με την 
εξερεύνηση και εξόρυξη μη συμβατικού 
πετρελαίου και φυσικού αερίου στις 
Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες· 
σημειώνει ότι η πτώση των ενεργειακών 
τιμών στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν 
καταστήσει δυνατές τις νέες 
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βιομηχανικές επενδύσεις· τονίζει ότι και 
στην Ευρώπη εμφανίζονται σημαντικά 
κοιτάσματα τέτοιου είδους, ενώ η 
εξερεύνηση και εξόρυξη αυτών των 
εγχώριων πηγών παρέχει τεράστιες 
ευκαιρίες και για την ευρωπαϊκή 
βιομηχανία·

Or. de

Τροπολογία 475
Romana Jordan

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Μια στρατηγική RISE του Νότου Μέτρα για την αναβιομηχάνιση της 
νότιας Ευρώπης

Or. sl

Τροπολογία 476
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 Μια στρατηγική RISE του Νότου Μια στρατηγική RISE της νοτίου, της 
κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπης

Or. en

Τροπολογία 477
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 Μια στρατηγική RISE του Νότου Μια στρατηγική RISE του Νότου και της 
κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης

Or. pl

Τροπολογία 478
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 Μια στρατηγική RISE του Νότου Μια βιομηχανική στρατηγική του Νότου

Or. fr

Τροπολογία 479
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 Μια στρατηγική RISE του Νότου Μια στρατηγική RISE για τη νότια και την 
ανατολική Ευρώπη

Or. pl

Τροπολογία 480
Kent Johansson

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 Μια στρατηγική RISE του Νότου Μια στρατηγική RISE για ολόκληρη την 
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Ευρώπη

Or. sv

Τροπολογία 481
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 Μια στρατηγική RISE του Νότου Μια στρατηγική RISE των περιφερειών

Or. en

Τροπολογία 482
Josefa Andrés Barea

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 60 α (νέα) (μετά τον υπότιτλο «Μια στρατηγική RISE του Νότου»)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

60α. επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη 
να τεθούν σε εφαρμογή τα μέτρα 
στήριξης των βιομηχανικών τομέων που 
έχουν επηρεαστεί σε μεγαλύτερο βαθμό 
από την κρίση και τον παγκόσμιο 
ανταγωνισμό· σε αυτό το πλαίσιο, η 
δημιουργία μελλοντικών θέσεων εργασίας 
θα πρέπει να συνοδεύεται από τη 
διατήρηση της υπάρχουσας απασχόλησης 
στους παραδοσιακούς τομείς·

Or. es

Τροπολογία 483
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 61
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

61. υποστηρίζει μια προσέγγιση πολυ-
περιφερειακής βιομηχανικής πολιτικής, η 
οποία να αναγεννά τη βιώσιμη ανάπτυξη 
στις συρρικνούμενες οικονομίες· 
υποστηρίζει μια στρατηγική μεγάλης 
προστιθέμενης αξίας κατά την ένταξη των 
οικονομιών του Νότου στις παγκόσμιες 
αλυσίδες αξιών·

61. υποστηρίζει μια προσέγγιση πολυ-
περιφερειακής βιομηχανικής πολιτικής, η 
οποία να αναγεννά τη βιώσιμη ανάπτυξη 
στις συρρικνούμενες οικονομίες· 
υποστηρίζει μια στρατηγική μεγάλης 
προστιθέμενης αξίας κατά την ένταξη των 
οικονομιών του Νότου στις παγκόσμιες 
αλυσίδες αξιών· πιστεύει ότι οι 
στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης είναι 
ιδιαίτερα ενδεδειγμένες στο πλαίσιο αυτό 
και ότι τα υπάρχοντα βιομηχανικά 
πλεονεκτήματα πρέπει να προωθηθούν 
μέσω της αύξησης της καινοτομίας και 
της εξειδίκευσης· πιστεύει ότι 
ταυτοχρόνως απαιτείται μια επενδυτική 
στρατηγική για τον Νότο όσον αφορά την 
πρόσβαση σε χρηματοδοτικούς πόρους·

Or. en

Τροπολογία 484
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 61

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

61. υποστηρίζει μια προσέγγιση πολυ-
περιφερειακής βιομηχανικής πολιτικής, η 
οποία να αναγεννά τη βιώσιμη ανάπτυξη 
στις συρρικνούμενες οικονομίες· 
υποστηρίζει μια στρατηγική μεγάλης 
προστιθέμενης αξίας κατά την ένταξη των 
οικονομιών του Νότου στις παγκόσμιες 
αλυσίδες αξιών·

61. υποστηρίζει μια προσέγγιση πολυ-
περιφερειακής βιομηχανικής πολιτικής, η 
οποία να αναγεννά τη βιώσιμη ανάπτυξη 
στις συρρικνούμενες οικονομίες ή σε 
εκείνες που εκτίθενται περισσότερο σε 
κινδύνους που απορρέουν από τις 
μεταβολές της βιομηχανικής βάσης·
υποστηρίζει μια στρατηγική μεγάλης 
προστιθέμενης αξίας κατά την ένταξη των 
οικονομιών της νοτίου, της κεντρικής και 
ανατολικής Ευρώπης στις παγκόσμιες 
αλυσίδες αξιών·

Or. en



AM\1000766EL.doc 53/65 PE516.812v01-00

EL

Τροπολογία 485
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 61

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

61. υποστηρίζει μια προσέγγιση πολυ-
περιφερειακής βιομηχανικής πολιτικής, η 
οποία να αναγεννά τη βιώσιμη ανάπτυξη 
στις συρρικνούμενες οικονομίες· 
υποστηρίζει μια στρατηγική μεγάλης 
προστιθέμενης αξίας κατά την ένταξη των 
οικονομιών του Νότου στις παγκόσμιες 
αλυσίδες αξιών·

61. υποστηρίζει μια προσέγγιση πολυ-
περιφερειακής βιομηχανικής πολιτικής, η 
οποία να αναγεννά τη βιώσιμη ανάπτυξη 
στις συρρικνούμενες οικονομίες· 
υποστηρίζει μια στρατηγική μεγάλης 
προστιθέμενης αξίας κατά την ένταξη των 
οικονομιών των περιφερειών στις 
παγκόσμιες αλυσίδες αξιών·

Or. en

Τροπολογία 486
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 61 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

61α. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
ότι υφίσταται σταθερό πλαίσιο για την 
τροφοδοσία ενέργειας στις επόμενες 
δεκαετίες το οποίο θα αποσκοπεί στην 
εξασφάλιση αφενός των επενδύσεων και 
αφετέρου των μέτρων για στην ενίσχυση 
της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας·

Or. de

Τροπολογία 487
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 62
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

62. επισημαίνει ότι ο Νότος της ΕΕ 
επηρεάζεται από την απόκεντρη θέση 
του· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
την πλήρη ολοκλήρωση των υποδομών 
των νότιων οικονομιών, και τονίζει την 
ανάγκη να προσαρμοστεί η διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» σε αυτόν τον 
στόχο·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 488
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 62

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

62. επισημαίνει ότι ο Νότος της ΕΕ 
επηρεάζεται από την απόκεντρη θέση του· 
καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την 
πλήρη ολοκλήρωση των υποδομών των 
νότιων οικονομιών, και τονίζει την 
ανάγκη να προσαρμοστεί η διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» σε αυτόν τον 
στόχο·

62. επισημαίνει ότι ο Νότος της ΕΕ 
επηρεάζεται από την απόκεντρη θέση του· 
καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την 
πλήρη ολοκλήρωση των υποδομών των 
νότιων οικονομιών· ζητεί περισσότερες 
επενδύσεις στις υποδομές μεταφορών και 
την εφοδιαστική, επειδή αποτελούν 
στρατηγικά πλεονεκτήματα και 
συμβάλλουν στην κινητικότητα των 
εμπορευμάτων και, συνεπώς, στην 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας·
εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα
διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
και ζητεί από τα ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν κατάλληλα επίπεδα 
χρηματοδότησης και απλοποιημένες 
γραφειοκρατικές διαδικασίες για την 
ενίσχυση των ΣΔΙΤ, τη χρηματοδότηση 
έργων και τα ομόλογα έργου· καλεί την 
Επιτροπή να καθορίσει ένα 
ολοκληρωμένο σχέδιο υπέρ της 
εφοδιαστικής εμπορευμάτων, 
βιομηχανίας και διανομής (η λεγόμενη 
εφοδιαστική των επιχειρήσεων) για την 
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αποτελεσματική ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 489
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 62

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

62. επισημαίνει ότι ο Νότος της ΕΕ 
επηρεάζεται από την απόκεντρη θέση του· 
καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την 
πλήρη ολοκλήρωση των υποδομών των 
νότιων οικονομιών, και τονίζει την ανάγκη 
να προσαρμοστεί η διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» σε αυτόν τον 
στόχο·

62. επισημαίνει ότι ο Νότος της ΕΕ 
επηρεάζεται από την απόκεντρη θέση του 
και ότι η έλλειψη επαρκών και καλά 
συνδεδεμένων υποδομών επηρεάζει την 
ικανότητά του να είναι ανταγωνιστικός 
στην εσωτερική αγορά, καθώς και εκτός 
της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να 
προωθήσει την πλήρη ολοκλήρωση των 
υποδομών των νότιων οικονομιών, ιδίως 
στους τομείς των σιδηροδρόμων, της 
ενέργειας και των ΤΠΕ, και τονίζει την 
ανάγκη να προσαρμοστεί η διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» σε αυτόν τον 
στόχο· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η 
Ιβηρική Χερσόνησος δεν έχει 
ενσωματωθεί πλήρως στις ευρωπαϊκές 
αγορές ενέργειας και σιδηροδρόμων·

Or. en

Τροπολογία 490
Kent Johansson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 62

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

62. επισημαίνει ότι ο Νότος της ΕΕ 
επηρεάζεται από την απόκεντρη θέση 

62. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την 
πλήρη ολοκλήρωση των υποδομών των 
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του· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την 
πλήρη ολοκλήρωση των υποδομών των 
νότιων οικονομιών, και τονίζει την ανάγκη 
να προσαρμοστεί η διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» σε αυτόν τον 
στόχο·

περιφερειακών περιοχών της Ένωσης, 
και τονίζει την ανάγκη να προσαρμοστεί η 
διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» σε 
αυτόν τον στόχο· σημειώνει ότι αυτό είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό για ορισμένες νότιες 
περιοχές της Ευρώπης αλλά ότι και οι 
βόρειες περιοχές - όπου βρίσκεται μεγάλο 
μέρος των φυσικών πόρων της Ένωσης –
είναι επίσης αναγκαίο να αποκτήσουν 
καλύτερη σύνδεση με την υπόλοιπη 
Ένωση·

Or. sv

Τροπολογία 491
Rachida Dati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 62

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

62. επισημαίνει ότι ο Νότος της ΕΕ 
επηρεάζεται από την απόκεντρη θέση του· 
καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την 
πλήρη ολοκλήρωση των υποδομών των 
νότιων οικονομιών, και τονίζει την ανάγκη 
να προσαρμοστεί η διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» σε αυτόν τον 
στόχο·

62. επισημαίνει ότι ο Νότος της ΕΕ 
επηρεάζεται από την απόκεντρη θέση του· 
καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την 
πλήρη ολοκλήρωση των υποδομών των 
νότιων οικονομιών, και τονίζει την ανάγκη 
να προσαρμοστεί η διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» σε αυτόν τον 
στόχο· υπογραμμίζει επίσης τη σημασία 
της ανάπτυξης ενεργειακών υποδομών με 
στόχο τη σύνδεση με τους εταίρους της 
περιοχής που δεν ανήκουν στην Ένωση·

Or. fr

Τροπολογία 492
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 62
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

62. επισημαίνει ότι ο Νότος της ΕΕ 
επηρεάζεται από την απόκεντρη θέση του· 
καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την 
πλήρη ολοκλήρωση των υποδομών των 
νότιων οικονομιών, και τονίζει την ανάγκη 
να προσαρμοστεί η διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» σε αυτόν τον 
στόχο·

62. επισημαίνει ότι η νότια και η 
ανατολική ΕΕ επηρεάζονται από την 
απόκεντρη θέση τους· καλεί την Επιτροπή 
να προωθήσει την πλήρη ολοκλήρωση των 
υποδομών των οικονομιών αυτών, και 
τονίζει την ανάγκη να προσαρμοστεί η 
διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» σε 
αυτόν τον στόχο·

Or. en

Τροπολογία 493
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 62

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

62. επισημαίνει ότι ο Νότος της ΕΕ 
επηρεάζεται από την απόκεντρη θέση του· 
καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την 
πλήρη ολοκλήρωση των υποδομών των 
νότιων οικονομιών, και τονίζει την ανάγκη 
να προσαρμοστεί η διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» σε αυτόν τον 
στόχο·

62. επισημαίνει ότι οι νότιες και 
ανατολικές περιφέρειες της ΕΕ 
επηρεάζονται από την απόκεντρη θέση 
τους· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
την πλήρη ολοκλήρωση των υποδομών 
των νότιων οικονομιών, και τονίζει την 
ανάγκη να προσαρμοστεί η διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» σε αυτόν τον 
στόχο·

Or. pl

Τροπολογία 494
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 62 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

62a. τονίζει ότι η αυξημένη 
διαφοροποίηση του ενεργειακού 
εφοδιασμού και η αξιοποίηση εγχώριων 
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πόρων, συμπεριλαμβανομένων των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μπορούν 
να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
αναγέννηση των οικονομιών του Νότου·
επισημαίνει ότι οι χώρες του Νότου 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις 
εισαγωγές ενέργειας, οι οποίες 
πραγματοποιούνται σε ορισμένες 
περιπτώσεις από έναν προμηθευτή·

Or. en

Τροπολογία 495
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 62 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

62β. υπογραμμίζει ότι οι χώρες του Νότου 
πληρώνουν τις υψηλότερες τιμές φυσικού 
αερίου στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα οι 
βιομηχανίες, ιδίως οι ενεργοβόρες 
βιομηχανίες, να βρίσκονται σε 
μειονεκτική ανταγωνιστική θέση ενώ 
παράλληλα αυξάνεται και ο κίνδυνος 
διαρροής άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 496
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 63

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

63. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και των 
μηχανισμών προσομοίωσης στην αγορά· 
χαιρετίζει προτάσεις για αύξηση της 

63. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και των 
μηχανισμών προσομοίωσης στην αγορά· 
χαιρετίζει προτάσεις για αύξηση της 
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συνεργασίας, της βιομηχανικής συμβίωσης 
και για την ανάπτυξη δικτύων 
συμβουλευτικών υπηρεσιών για την 
αποδοτική χρήση των πόρων·

συνεργασίας, της βιομηχανικής συμβίωσης 
και για την ανάπτυξη δικτύων 
συμβουλευτικών υπηρεσιών για την 
αποδοτική χρήση των πόρων· πιστεύει ότι 
οι προσπάθειες για βιομηχανική 
συμβίωση θα μπορούσαν να συμβάλλουν 
στη δημιουργία μεγαλύτερης αξίας και 
αποδοτικότητας· επισημαίνει ότι το 
μοντέλο βιομηχανικής συμβίωσης του 
Ηνωμένου Βασιλείου θα μπορούσε να 
χρησιμεύσει ως πρότυπο για άλλα κράτη 
μέλη·

Or. en

Τροπολογία 497
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 63 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

63a. τονίζει ότι ο δανεισμός πρέπει να 
βελτιωθεί στα κράτη που αντιμετωπίζουν 
κρίση και θεωρεί ότι θα μπορούσε να 
δρομολογηθεί ένα πρόγραμμα 
μικροπιστώσεων το οποίο να 
χρηματοδοτείται από την ΕΤΕ ή από 
εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες, με το 
οποίο θα παρέχεται στις ΜΜΕ η 
δυνατότητα να διεκπεραιώνουν 
παραγγελίες·

Or. en

Τροπολογία 498
Kent Johansson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 63 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

63a. τονίζει τη σημασία της υποδομής 
ΤΠΕ, ιδίως των ευέλικτων και φορητών 
λύσεων, για την ανάπτυξη της 
βιομηχανίας και σε περιφερειακές και 
αραιοκατοικημένες περιφέρειες·

Or. sv

Τροπολογία 499
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 64

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

64. υπογραμμίζει ότι η μετατροπή των 
επιχειρήσεων κεφαλαίου σε 
συνεταιρισμούς υπήρξε επιτυχής σε 
ορισμένες περιφέρειες·

64. υπογραμμίζει ότι η μετατροπή των 
επιχειρήσεων κεφαλαίου σε 
συνεταιρισμούς υπήρξε επιτυχής σε 
ορισμένες περιφέρειες, εξασφαλίζοντας 
αποτελεσματικά μια πιο μακροπρόθεσμη 
προσέγγιση και εντάσσοντάς τις νέες 
αυτές οντότητες στην τοπική οικονομία 
και δίνοντάς τους ένα μερίδιο στην 
τοπική αειφόρο ανάπτυξη· επισημαίνει 
ότι οι συνεταιρισμοί αντιπροσωπεύουν 
ένα σημαντικό κομμάτι της οικονομικής 
πραγματικότητας στην ΕΕ, εφόσον πάνω 
από 160.000 συνεταιριστικές επιχειρήσεις 
ανήκουν σε 123 εκατομμύρια μέλη, 
συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 
50.000 συνεταιριστικών επιχειρήσεων 
στη βιομηχανία και την παροχή 
υπηρεσιών που παρέχουν θέσεις εργασίας 
για 1,4 εκατομμύρια άτομα και 
συνεισφέρουν κατά μέσο όρο περίπου 5% 
στο ΑΕγχΠ κάθε κράτους μέλους·
πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι πρέπει να 
ληφθούν επίσης υπόψη τα επιχειρηματικά 
μοντέλα των συνεταιρισμών και ότι οι 
ιδιαιτερότητές τους πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη στις σχετικές 
πολιτικές της ΕΕ·
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Or. en

Τροπολογία 500
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 64 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

64a. επισημαίνει το σημαντικό δυναμικό 
των περιοχών του Νότου για την 
ανάπτυξη του στρατηγικού τομέα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· ζητεί τη 
λήψη μέτρων για την τόνωση των αγορών 
στις περιοχές αυτές, 
συμπεριλαμβανομένων των δράσεων για 
την ενθάρρυνση της παραγωγής πολύ 
μικρής κλίμακας από επιχειρήσεις που θα 
ήθελαν να παράγουν τη δική τους 
ηλεκτρική ενέργεια και να πωλούν την 
ενέργεια που απομένει στο δίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 501
Franck Proust

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 65

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

65. πιστεύει ότι οι οικονομίες του Νότου 
έχουν στρατηγική θέση κατά τρόπο ώστε 
να επωφελούνται από τις νέες εξαγωγικές 
αγορές του Μαγκρέμπ· ζητεί να 
αξιοποιηθεί το επιχειρηματικό πνεύμα 
των μεταναστών ώστε να δημιουργηθούν 
επιχειρήσεις με πρόσβαση στις εν λόγω 
αγορές· χαιρετίζει επίσης την πρωτοβουλία 
του Αντιπροέδρου Tajani με τίτλο 
«Αποστολή για την Ανάπτυξη»·

65. πιστεύει ότι οι οικονομίες του Νότου 
έχουν στρατηγική θέση κατά τρόπο ώστε 
να επωφελούνται από τις νέες εξαγωγικές 
αγορές της Νοτίου Μεσογείου· ζητεί από 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν επιχειρηματικές ανταλλαγές 
μεταξύ της Νότιας και της Βόρειας 
Μεσογείου· χαιρετίζει επίσης την 
πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου Tajani με 
τίτλο «Αποστολή για την Ανάπτυξη»·
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Τροπολογία 502
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 65

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

65. πιστεύει ότι οι οικονομίες του Νότου
έχουν στρατηγική θέση κατά τρόπο ώστε 
να επωφελούνται από τις νέες εξαγωγικές 
αγορές του Μαγκρέμπ· ζητεί να 
αξιοποιηθεί το επιχειρηματικό πνεύμα των 
μεταναστών ώστε να δημιουργηθούν 
επιχειρήσεις με πρόσβαση στις εν λόγω 
αγορές· χαιρετίζει επίσης την πρωτοβουλία 
του Αντιπροέδρου Tajani με τίτλο 
«Αποστολή για την Ανάπτυξη»·

65. πιστεύει ότι οι οικονομίες στις χώρες 
της νότιας Ευρώπης έχουν στρατηγική 
θέση κατά τρόπο ώστε να επωφελούνται 
από τις νέες εξαγωγικές αγορές του 
Μαγκρέμπ, ενώ οι χώρες της ανατολικής 
Ευρώπης μπορούν να επωφεληθούν από 
νέες εξαγωγικές αγορές των χωρών της 
Ευρασιατικής Οικονομικής Κοινότητας· 
ζητεί να αξιοποιηθεί το επιχειρηματικό 
πνεύμα των μεταναστών από αυτές τις 
χώρες, ώστε να δημιουργηθούν 
επιχειρήσεις με πρόσβαση στις εν λόγω 
αγορές· χαιρετίζει επίσης την πρωτοβουλία 
του Αντιπροέδρου Tajani με τίτλο 
«Αποστολή για την Ανάπτυξη»·

Or. pl

Τροπολογία 503
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 65

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

65. πιστεύει ότι οι οικονομίες του Νότου 
έχουν στρατηγική θέση κατά τρόπο ώστε 
να επωφελούνται από τις νέες εξαγωγικές 
αγορές του Μαγκρέμπ· ζητεί να 
αξιοποιηθεί το επιχειρηματικό πνεύμα των 
μεταναστών ώστε να δημιουργηθούν 
επιχειρήσεις με πρόσβαση στις εν λόγω 
αγορές· χαιρετίζει επίσης την πρωτοβουλία 
του Αντιπροέδρου Tajani με τίτλο 

65. πιστεύει ότι οι οικονομίες του Νότου 
έχουν στρατηγική θέση κατά τρόπο ώστε 
να προσφέρουν νέες ευκαιρίες για 
εισαγωγικές και εξαγωγικές αγορές, ιδίως 
στην Ασία και το Μαγκρέμπ· ζητεί να 
αξιοποιηθεί το επιχειρηματικό πνεύμα των 
μεταναστών ώστε να δημιουργηθούν 
επιχειρήσεις με πρόσβαση στις εν λόγω 
αγορές· χαιρετίζει επίσης την πρωτοβουλία 
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«Αποστολή για την Ανάπτυξη»· του Αντιπροέδρου Tajani με τίτλο 
«Αποστολή για την Ανάπτυξη»·

Or. en

Τροπολογία 504
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 65

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

65. πιστεύει ότι οι οικονομίες του Νότου
έχουν στρατηγική θέση κατά τρόπο ώστε 
να επωφελούνται από τις νέες εξαγωγικές 
αγορές του Μαγκρέμπ· ζητεί να 
αξιοποιηθεί το επιχειρηματικό πνεύμα των 
μεταναστών ώστε να δημιουργηθούν 
επιχειρήσεις με πρόσβαση στις εν λόγω
αγορές· χαιρετίζει επίσης την πρωτοβουλία 
του Αντιπροέδρου Tajani με τίτλο 
«Αποστολή για την Ανάπτυξη»·

65. πιστεύει ότι οι οικονομίες της νότιας 
και ανατολικής Ευρώπης έχουν 
στρατηγική θέση κατά τρόπο ώστε να 
επωφελούνται από τις νέες εξαγωγικές 
αγορές του Μαγκρέμπ και τις χώρες που 
ανήκουν στην Κοινοπολιτεία 
Ανεξαρτήτων Κρατών· ζητεί να 
αξιοποιηθεί το επιχειρηματικό πνεύμα των 
μεταναστών ώστε να δημιουργηθούν 
επιχειρήσεις με πρόσβαση στις εν λόγω 
αγορές· χαιρετίζει επίσης την πρωτοβουλία 
του Αντιπροέδρου Tajani με τίτλο 
«Αποστολή για την Ανάπτυξη»·

Or. pl

Τροπολογία 505
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 65

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

65. πιστεύει ότι οι οικονομίες του Νότου 
έχουν στρατηγική θέση κατά τρόπο ώστε 
να επωφελούνται από τις νέες εξαγωγικές 
αγορές του Μαγκρέμπ· ζητεί να 
αξιοποιηθεί το επιχειρηματικό πνεύμα των 
μεταναστών ώστε να δημιουργηθούν 
επιχειρήσεις με πρόσβαση στις εν λόγω 
αγορές· χαιρετίζει επίσης την πρωτοβουλία 

65. πιστεύει ότι οι οικονομίες του Νότου 
έχουν στρατηγική θέση κατά τρόπο ώστε 
να επωφελούνται από τις νέες εξαγωγικές 
αγορές του Μαγκρέμπ· ζητεί να 
αξιοποιηθεί το επιχειρηματικό πνεύμα των 
μεταναστών ώστε να δημιουργηθούν 
επιχειρήσεις με πρόσβαση στις εν λόγω 
αγορές· χαιρετίζει επίσης την πρωτοβουλία 
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του Αντιπροέδρου Tajani με τίτλο 
«Αποστολή για την Ανάπτυξη»·

του Αντιπροέδρου Tajani με τίτλο 
«Αποστολές για την Ανάπτυξη»·

Or. en

Τροπολογία 506
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 65 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

65a. τονίζει ότι οι γεωπολιτικές 
επιπτώσεις της αστάθειας και της 
αβεβαιότητας στη Βόρεια Αφρική και τη 
Μέση Ανατολή, καθώς και η αύξηση της 
παράνομης μετανάστευσης, εγείρουν 
σοβαρά εμπόδια στην οικονομική (αγορές 
εργασίας) και την κοινωνική 
σταθερότητα της νότιας Ευρώπης· ως εκ 
τούτου, επισημαίνει την ανάγκη για μια 
προσέγγιση και νομοθετική ρύθμιση σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά τις 
πολιτικές για την παράνομη 
μετανάστευση και τους πρόσφυγες·
πιστεύει, στο πλαίσιο αυτό, ότι ο 
κανονισμός Δουβλίνο ΙΙ πρέπει να 
τροποποιηθεί ώστε να παρέχει μια πιο 
δίκαιη ευρωπαϊκή λύση και να βοηθήσει 
στη μείωση της οικονομικής και 
κοινωνικής επιβάρυνσης των περιφερειών 
της Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία 507
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 65 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

65α. πιστεύει ότι η ισχυρότερη εστίαση 
στις περιφερειακές βιομηχανικές 
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δυνάμεις και συμπλέγματα φορέων 
μπορεί να επιφέρει αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας όσον αφορά τη 
διαρθρωτική ανάπτυξη της Ευρώπης· 
ζητεί να συνεκτιμηθεί το γεγονός αυτό 
στην περαιτέρω θεσμική και 
διαρθρωτική ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο·

Or. de

Τροπολογία 508
Romana Jordan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 65 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

65a. θεωρεί ότι η οικονομική διπλωματία, 
τόσο εκ μέρους των κρατών μελών όσο 
και εκ μέρους της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, καθώς 
και οι μεταξύ τους συνέργειες, θα πρέπει 
να ενισχυθούν περαιτέρω·

Or. sl

Τροπολογία 509
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 65 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

65β. φρονεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
χρειάζεται έναν έξυπνο συνδυασμό 
μεταξύ ιδιωτικού βιομηχανικού τομέα και 
δημόσιων οργανισμών προκειμένου να 
ενισχυθεί ο σχηματισμός αλυσίδων αξιών 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Or. de


