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Τροπολογία 1
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά -1 (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το άρθρο 173 του τίτλου 
XVII της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην άρθρο 157 
της Συνθήκης για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας), το οποίο 
καλύπτει τη βιομηχανική πολιτική της 
ΕΕ και αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της 
Ένωσης, 

Or. fr

Τροπολογία 2
Hermann Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 23ης Σεπτεμβρίου 2009 με 
τίτλο «Προετοιμάζοντας το μέλλον μας:
ανάπτυξη μιας κοινής στρατηγικής για 
τις βασικές τεχνολογίες γενικής 
εφαρμογής»,

Or. de

Τροπολογία 3
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 4ης Νοεμβρίου 2008 με 
τίτλο «Πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλες 
– κάλυψη των ουσιωδών αναγκών μας 
για ανάπτυξη και απασχόληση στην 
Ευρώπη» (COM(2008)0699),

Or. fr

Τροπολογία 4
Reinhard Bütikofer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση με τίτλο
«Προώθηση καινοτόμων 
επιχειρηματικών μοντέλων με 
περιβαλλοντικά οφέλη», η οποία 
εκπονήθηκε εξ ονόματος της Επιτροπής
τον Νοέμβριο του 2008,

Or. en

Τροπολογία 5
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. εκτιμώντας ότι η παγκόσμια οικονομική 
κρίση έχει πλήξει βαριά την ευρωπαϊκή 
βιομηχανία οξύνοντας ακόμη περισσότερο 
τις εν εξελίξει διεργασίες της 
παγκοσμιοποίησης, της αλλαγής του 
κλίματος, της δημογραφικής αλλαγής και 
της μετατροπής σε μια βιομηχανία που 
βασίζεται στη γνώση, διεργασίες που 
αποτελούν μεγάλη πρόκληση και 

Α. εκτιμώντας ότι η παγκόσμια οικονομική 
κρίση έχει πλήξει βαριά την ευρωπαϊκή 
βιομηχανία, καθιστώντας ακόμα 
δυσκολότερη την προσαρμογή της έναντι 
των προκλήσεων της παγκοσμιοποίησης, 
της αλλαγής του κλίματος, της 
δημογραφικής αλλαγής και της μετατροπής 
σε μια βιομηχανία που βασίζεται στη 
γνώση, διεργασίες που αποτελούν μεγάλη 
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επηρεάζουν σημαντικά τη βιομηχανική 
ανάπτυξη, το εργατικό δυναμικό και τις 
μελλοντικές προοπτικές,

πρόκληση και επηρεάζουν σημαντικά τη 
βιομηχανική ανάπτυξη, το εργατικό 
δυναμικό και τις μελλοντικές προοπτικές,

Or. es

Τροπολογία 6
Reinhard Bütikofer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. εκτιμώντας ότι η παγκόσμια οικονομική 
κρίση έχει πλήξει βαριά την ευρωπαϊκή 
βιομηχανία οξύνοντας ακόμη περισσότερο 
τις εν εξελίξει διεργασίες της 
παγκοσμιοποίησης, της αλλαγής του 
κλίματος, της δημογραφικής αλλαγής και 
της μετατροπής σε μια βιομηχανία που 
βασίζεται στη γνώση, διεργασίες που 
αποτελούν μεγάλη πρόκληση και 
επηρεάζουν σημαντικά τη βιομηχανική 
ανάπτυξη, το εργατικό δυναμικό και τις 
μελλοντικές προοπτικές,

Α. εκτιμώντας ότι η παγκόσμια οικονομική 
κρίση έχει επηρεάσει την ευρωπαϊκή 
βιομηχανία οξύνοντας ακόμη περισσότερο 
τις εν εξελίξει διεργασίες της 
παγκοσμιοποίησης, της αλλαγής του 
κλίματος, της εξάντλησης των πόρων, της 
δημογραφικής αλλαγής και της μετατροπής 
σε μια βιομηχανία που βασίζεται στη 
γνώση, διεργασίες που αποτελούν μεγάλη 
πρόκληση και επηρεάζουν σημαντικά τη 
βιομηχανική ανάπτυξη, το εργατικό 
δυναμικό και τις μελλοντικές προοπτικές,

Or. en

Τροπολογία 7
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. εκτιμώντας ότι η παγκόσμια οικονομική 
κρίση έχει πλήξει βαριά την ευρωπαϊκή 
βιομηχανία οξύνοντας ακόμη περισσότερο 
τις εν εξελίξει διεργασίες της 
παγκοσμιοποίησης, της αλλαγής του 
κλίματος, της δημογραφικής αλλαγής και 
της μετατροπής σε μια βιομηχανία που 
βασίζεται στη γνώση, διεργασίες που 
αποτελούν μεγάλη πρόκληση και 

A. εκτιμώντας ότι η παγκόσμια οικονομική 
κρίση έχει πλήξει βαριά την ευρωπαϊκή 
βιομηχανία οξύνοντας ακόμη περισσότερο 
τις εν εξελίξει διεργασίες της 
παγκοσμιοποίησης, της αλλαγής του 
κλίματος, της δημογραφικής αλλαγής και 
της μετατροπής σε μια βιομηχανία που 
βασίζεται στη γνώση και την 
αποδοτικότητα, διεργασίες που αποτελούν 
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επηρεάζουν σημαντικά τη βιομηχανική 
ανάπτυξη, το εργατικό δυναμικό και τις 
μελλοντικές προοπτικές,

μεγάλη πρόκληση και επηρεάζουν 
σημαντικά τη βιομηχανική ανάπτυξη, το 
εργατικό δυναμικό και τις μελλοντικές 
προοπτικές,

Or. el

Τροπολογία 8
Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. εκτιμώντας ότι η παγκόσμια οικονομική 
κρίση έχει πλήξει βαριά την ευρωπαϊκή 
βιομηχανία οξύνοντας ακόμη περισσότερο 
τις εν εξελίξει διεργασίες της 
παγκοσμιοποίησης, της αλλαγής του 
κλίματος, της δημογραφικής αλλαγής και 
της μετατροπής σε μια βιομηχανία που 
βασίζεται στη γνώση, διεργασίες που 
αποτελούν μεγάλη πρόκληση και 
επηρεάζουν σημαντικά τη βιομηχανική 
ανάπτυξη, το εργατικό δυναμικό και τις 
μελλοντικές προοπτικές,

Α. εκτιμώντας ότι η παγκόσμια οικονομική 
κρίση έχει πλήξει βαριά την ευρωπαϊκή 
βιομηχανία οξύνοντας ακόμη περισσότερο 
τις εν εξελίξει διεργασίες της 
παγκοσμιοποίησης, της αλλαγής του 
κλίματος, της δημογραφικής αλλαγής και 
της μετατροπής σε μια βιομηχανία που 
βασίζεται στη γνώση, διεργασίες που 
αποτελούν μεγάλη πρόκληση και 
επηρεάζουν σημαντικά τη βιομηχανική 
ανάπτυξη, την αγορά απασχόλησης και τις 
μελλοντικές προοπτικές,

Or. de

Τροπολογία 9
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. εκτιμώντας ότι η βιομηχανική 
πολιτική στην Ευρώπη μπορεί να επιτύχει 
μόνο εάν θεμελιωθεί γερά τόσο σε μια νέα 
αρχιτεκτονική του χρηματοπιστωτικού 
κλάδου που θα προωθεί τις επενδύσεις 
και θα αποτρέπει την κερδοσκοπία, όσο 
και σε μια μακροοικονομική πολιτική που 
θα κατευθύνει τις φορολογικές, 
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οικονομικές και δημοσιονομικές 
πολιτικές στην ΕΕ προς τη βιώσιμη
ανάπτυξη και την απασχόληση,

Or. de

Τροπολογία 10
Reinhard Bütikofer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. εκτιμώντας ότι, για να μπορέσει να 
ξεπεράσει τις συνέπειες της κρίσης και να 
αντιμετωπίσει τις αντίστοιχες 
προκλήσεις, η ΕΕ χρειάζεται μια 
προσέγγιση της βιομηχανικής πολιτικής 
που θα συνδυάζει την 
ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιμότητα και 
την αξιοπρεπή εργασία, και θα μπορεί 
ταυτόχρονα να τονώσει την οικονομία, να 
προωθήσει την απασχόληση, να 
περιορίσει την υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος και να βελτιώσει την 
ποιότητα ζωής,

Or. en

Τροπολογία 11
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. εκτιμώντας ότι ορισμένες 
ευρωπαϊκές βιομηχανίες αντιμετωπίζουν 
μόνιμη κρίση συνεπεία του αθέμιτου 
ανταγωνισμού από τρίτες χώρες, ιδίως 
στους τομείς των εργασιακών σχέσεων, 
του περιβάλλοντος και της προστασίας 
της διανοητικής και βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας,
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Τροπολογία 12
Reinhard Bütikofer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. εκτιμώντας ότι η ευρωπαϊκή 
βιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με τον 
εντεινόμενο παγκόσμιο ανταγωνισμό από 
βιομηχανικές και αναπτυσσόμενες χώρες, 
όπως η Κίνα, η Ινδία και η Βραζιλία, 
όσον αφορά την πρόσβαση σε πόρους, 
την τεχνολογική καινοτομία, το 
εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, καθώς 
και τις στοχευμένες και φιλόδοξες 
βιομηχανικές πολιτικές και πολιτικές για 
την καινοτομία,

Or. en

Τροπολογία 13
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. εκτιμώντας ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία 
μπορεί να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο 
στην παγκόσμια σκηνή μόνο μέσω νέων 
τεχνολογιών/διεργασιών/λύσεων, έρευνας 
και ανάπτυξης, προηγμένης αλυσίδας 
εφοδιασμού, μεγαλύτερης 
αποδοτικότητας, ισχυρών ανθρώπινων 
πόρων καθώς και καλής υλικοτεχνικής 
υποστήριξης και υποδομής, δεδομένου ότι 
οι περικοπές των δαπανών δεν αποτελούν 
τον κατάλληλο τρόπο για να εξασφαλιστεί 
η πρόοδος της βιομηχανίας στην Ευρώπη,

Β. εκτιμώντας ότι μια στρατηγική της ΕΕ 
που θα στοχεύει στην προώθηση, την 
αξιοποίηση και την προσέλκυση:

· ισχυρών ανθρώπινων πόρων και 
ανθρώπινου κεφαλαίου με ισχυρό 
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δημιουργικό δυναμικό,
· νέων τεχνολογιών/διεργασιών/λύσεων 
που παράγουν αξία,
· έρευνας και ανάπτυξης 
προσανατολισμένης προς τις ανάγκες της 
βιώσιμης ανάπτυξης,
· αποδοτικής αλυσίδας εφοδιασμού για 
την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών 
υψηλής ποιότητας,

· αποδοτικότερα οργανωμένων 
συστημάτων παραγωγής και διαχείρισης,
· και αποδοτικής υλικοτεχνικής 
υποστήριξης και υποδομής υψηλής 
ποιότητας,
αποτελεί το μοναδικό μέσο για τη 
διατήρηση του ηγετικού ρόλου της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας στην παγκόσμια 
σκηνή, δεδομένου ότι οι περικοπές των 
δαπανών δεν αποτελούν τον κατάλληλο 
τρόπο για να εξασφαλιστεί η πρόοδος της 
βιομηχανίας στην Ευρώπη,

Or. fr

Τροπολογία 14
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. εκτιμώντας ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία 
μπορεί να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο 
στην παγκόσμια σκηνή μόνο μέσω νέων 
τεχνολογιών/διεργασιών/λύσεων, έρευνας 
και ανάπτυξης, προηγμένης αλυσίδας 
εφοδιασμού, μεγαλύτερης αποδοτικότητας, 
ισχυρών ανθρώπινων πόρων καθώς και 
καλής υλικοτεχνικής υποστήριξης και 
υποδομής, δεδομένου ότι οι περικοπές των 
δαπανών δεν αποτελούν τον κατάλληλο 
τρόπο για να εξασφαλιστεί η πρόοδος της 
βιομηχανίας στην Ευρώπη,

Β. εκτιμώντας ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία 
μπορεί να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο 
στην παγκόσμια σκηνή μόνο μέσω νέων 
τεχνολογιών/διεργασιών/λύσεων, έρευνας, 
κατάρτισης και ανάπτυξης· εκτιμώντας 
ότι υπάρχει επίσης ανάγκη προηγμένης 
αλυσίδας εφοδιασμού, μεγαλύτερης 
αποδοτικότητας, ισχυρών ανθρώπινων 
πόρων, π.χ. μέσω της ενεργού συμμετοχής 
των εργαζομένων στην καινοτομία και 
την ανάπτυξη, καθώς και εστίασης σε 
καινοτόμες πηγές καλής υλικοτεχνικής 
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υποστήριξης και υποδομής, δεδομένου ότι 
οι περικοπές των δαπανών δεν αποτελούν 
τον κατάλληλο τρόπο για να εξασφαλιστεί 
η πρόοδος της βιομηχανίας στην Ευρώπη,

Or. da

Τροπολογία 15
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. εκτιμώντας ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία 
μπορεί να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο 
στην παγκόσμια σκηνή μόνο μέσω νέων 
τεχνολογιών/διεργασιών/λύσεων, έρευνας 
και ανάπτυξης, προηγμένης αλυσίδας 
εφοδιασμού, μεγαλύτερης αποδοτικότητας, 
ισχυρών ανθρώπινων πόρων καθώς και 
καλής υλικοτεχνικής υποστήριξης και 
υποδομής, δεδομένου ότι οι περικοπές 
των δαπανών δεν αποτελούν τον 
κατάλληλο τρόπο για να εξασφαλιστεί η 
πρόοδος της βιομηχανίας στην Ευρώπη,

Β. εκτιμώντας ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία 
μπορεί να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο 
στην παγκόσμια σκηνή μόνο μέσω νέων 
τεχνολογιών/διεργασιών/λύσεων, έρευνας 
και ανάπτυξης, προηγμένης αλυσίδας 
εφοδιασμού, μεγαλύτερης αποδοτικότητας, 
ισχυρών ανθρώπινων πόρων καθώς και 
υλικοτεχνικής υποστήριξης και υποδομής 
που θα συνδράμουν στην εδραίωση της 
εσωτερικής αγοράς,

Or. es

Τροπολογία 16
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. εκτιμώντας ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία 
μπορεί να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο 
στην παγκόσμια σκηνή μόνο μέσω νέων 
τεχνολογιών/διεργασιών/λύσεων, έρευνας 
και ανάπτυξης, προηγμένης αλυσίδας 
εφοδιασμού, μεγαλύτερης αποδοτικότητας, 
ισχυρών ανθρώπινων πόρων καθώς και 
καλής υλικοτεχνικής υποστήριξης και 

Β. εκτιμώντας ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία 
μπορεί να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο 
στην παγκόσμια σκηνή μόνο μέσω νέων 
τεχνολογιών/διεργασιών/λύσεων, έρευνας 
και ανάπτυξης, προηγμένης αλυσίδας 
εφοδιασμού, μεγαλύτερης αποδοτικότητας, 
ισχυρών ανθρώπινων πόρων καθώς και 
καλής υλικοτεχνικής υποστήριξης και 
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υποδομής, δεδομένου ότι οι περικοπές των 
δαπανών δεν αποτελούν τον κατάλληλο 
τρόπο για να εξασφαλιστεί η πρόοδος της 
βιομηχανίας στην Ευρώπη,

υποδομής, δεδομένου ότι η παγκόσμια 
ανταγωνιστικότητα που μετράται σε 
όρους συνολικού κόστους για ολόκληρους 
βιομηχανικούς κλάδους και οικονομικούς 
τομείς αποτελεί τον κατάλληλο τρόπο για 
να εξασφαλιστεί η πρόοδος της 
βιομηχανίας στην Ευρώπη,

Or. pl

Τροπολογία 17
Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. εκτιμώντας ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία 
μπορεί να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο 
στην παγκόσμια σκηνή μόνο μέσω νέων 
τεχνολογιών/διεργασιών/λύσεων, έρευνας 
και ανάπτυξης, προηγμένης αλυσίδας 
εφοδιασμού, μεγαλύτερης αποδοτικότητας, 
ισχυρών ανθρώπινων πόρων καθώς και
καλής υλικοτεχνικής υποστήριξης και 
υποδομής, δεδομένου ότι οι περικοπές των 
δαπανών δεν αποτελούν τον κατάλληλο 
τρόπο για να εξασφαλιστεί η πρόοδος της 
βιομηχανίας στην Ευρώπη,

Β. εκτιμώντας ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία 
μπορεί να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο 
στην παγκόσμια σκηνή μόνο μέσω νέων 
τεχνολογιών/διεργασιών/λύσεων, έρευνας 
και ανάπτυξης, προηγμένης αλυσίδας 
εφοδιασμού, μεγαλύτερης αποδοτικότητας, 
ισχυρών ανθρώπινων πόρων, καλής 
υλικοτεχνικής υποστήριξης και υποδομής,
καθώς και διασφάλισης ίσων όρων 
ανταγωνισμού στις εμπορικές σχέσεις με 
τρίτες χώρες, δεδομένου ότι οι περικοπές 
των δαπανών δεν αποτελούν τον 
κατάλληλο τρόπο για να εξασφαλιστεί η 
πρόοδος της βιομηχανίας στην Ευρώπη,

Or. en

Τροπολογία 18
Marian-Jean Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. εκτιμώντας ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία 
μπορεί να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο 
στην παγκόσμια σκηνή μόνο μέσω νέων 

Β. εκτιμώντας ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία 
μπορεί να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο 
στην παγκόσμια σκηνή μόνο μέσω νέων 
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τεχνολογιών/διεργασιών/λύσεων, έρευνας 
και ανάπτυξης, προηγμένης αλυσίδας 
εφοδιασμού, μεγαλύτερης αποδοτικότητας, 
ισχυρών ανθρώπινων πόρων καθώς και
καλής υλικοτεχνικής υποστήριξης και 
υποδομής, δεδομένου ότι οι περικοπές των 
δαπανών δεν αποτελούν τον κατάλληλο 
τρόπο για να εξασφαλιστεί η πρόοδος της 
βιομηχανίας στην Ευρώπη,

τεχνολογιών/διεργασιών/λύσεων, έρευνας 
και ανάπτυξης, προηγμένης αλυσίδας 
εφοδιασμού, μεγαλύτερης αποδοτικότητας, 
ισχυρών ανθρώπινων πόρων, καλής 
υλικοτεχνικής υποστήριξης και υποδομής,
καθώς και διασφάλισης ίσων όρων 
ανταγωνισμού στις εμπορικές σχέσεις με 
τρίτες χώρες, δεδομένου ότι οι περικοπές 
των δαπανών δεν αποτελούν τον 
κατάλληλο τρόπο για να εξασφαλιστεί η 
πρόοδος της βιομηχανίας στην Ευρώπη,

Or. en

Τροπολογία 19
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. εκτιμώντας ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία 
μπορεί να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο 
στην παγκόσμια σκηνή μόνο μέσω νέων 
τεχνολογιών/διεργασιών/λύσεων, έρευνας 
και ανάπτυξης, προηγμένης αλυσίδας 
εφοδιασμού, μεγαλύτερης αποδοτικότητας, 
ισχυρών ανθρώπινων πόρων καθώς και
καλής υλικοτεχνικής υποστήριξης και 
υποδομής, δεδομένου ότι οι περικοπές των 
δαπανών δεν αποτελούν τον κατάλληλο 
τρόπο για να εξασφαλιστεί η πρόοδος της 
βιομηχανίας στην Ευρώπη,

Β. εκτιμώντας ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία 
μπορεί να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο 
στην παγκόσμια σκηνή μόνο μέσω νέων 
τεχνολογιών/διεργασιών/λύσεων, έρευνας 
και ανάπτυξης, προηγμένης αλυσίδας 
εφοδιασμού, μεγαλύτερης αποδοτικότητας, 
ισχυρών ανθρώπινων πόρων, καλής 
υλικοτεχνικής υποστήριξης και υποδομής,
καθώς και ίσων όρων ανταγωνισμού στις 
εμπορικές σχέσεις με τρίτες χώρες, 
δεδομένου ότι οι περικοπές των δαπανών 
δεν αποτελούν τον κατάλληλο τρόπο για 
να εξασφαλιστεί η πρόοδος της 
βιομηχανίας στην Ευρώπη,

Or. en

Τροπολογία 20
Ioan Enciu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. εκτιμώντας ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία 
μπορεί να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο 
στην παγκόσμια σκηνή μόνο μέσω νέων 
τεχνολογιών/διεργασιών/λύσεων, έρευνας 
και ανάπτυξης, προηγμένης αλυσίδας 
εφοδιασμού, μεγαλύτερης αποδοτικότητας, 
ισχυρών ανθρώπινων πόρων καθώς και
καλής υλικοτεχνικής υποστήριξης και 
υποδομής, δεδομένου ότι οι περικοπές των 
δαπανών δεν αποτελούν τον κατάλληλο 
τρόπο για να εξασφαλιστεί η πρόοδος της 
βιομηχανίας στην Ευρώπη,

Β. εκτιμώντας ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία 
μπορεί να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο 
στην παγκόσμια σκηνή μόνο μέσω νέων 
τεχνολογιών/διεργασιών/λύσεων, έρευνας 
και ανάπτυξης, προηγμένης αλυσίδας 
εφοδιασμού, μεγαλύτερης αποδοτικότητας, 
ισχυρών ανθρώπινων πόρων, καλής 
υλικοτεχνικής υποστήριξης και υποδομής,
καθώς και βελτίωσης και ανάπτυξης 
υποδομών όπου δεν υπάρχουν, δεδομένου 
ότι οι περικοπές των δαπανών δεν 
αποτελούν τον κατάλληλο τρόπο για να 
εξασφαλιστεί η πρόοδος της βιομηχανίας 
στην Ευρώπη,

Or. en

Τροπολογία 21
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. εκτιμώντας ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία 
μπορεί να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο 
στην παγκόσμια σκηνή μόνο μέσω νέων 
τεχνολογιών/διεργασιών/λύσεων, έρευνας 
και ανάπτυξης, προηγμένης αλυσίδας 
εφοδιασμού, μεγαλύτερης αποδοτικότητας, 
ισχυρών ανθρώπινων πόρων καθώς και
καλής υλικοτεχνικής υποστήριξης και 
υποδομής, δεδομένου ότι οι περικοπές των 
δαπανών δεν αποτελούν τον κατάλληλο 
τρόπο για να εξασφαλιστεί η πρόοδος της 
βιομηχανίας στην Ευρώπη,

Β. εκτιμώντας ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία 
μπορεί να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο 
στην παγκόσμια σκηνή μόνο μέσω νέων 
τεχνολογιών/διεργασιών/λύσεων, έρευνας 
και ανάπτυξης, προηγμένης αλυσίδας 
εφοδιασμού, μεγαλύτερης αποδοτικότητας, 
ισχυρών και εξειδικευμένων ανθρώπινων 
πόρων, καλής υλικοτεχνικής υποστήριξης 
και υποδομής, καθώς και οικονομικά 
αποδοτικών και βιώσιμων μέσων 
μεταφορών, δεδομένου ότι οι περικοπές 
των δαπανών δεν αποτελούν τον 
κατάλληλο τρόπο για να εξασφαλιστεί η 
πρόοδος της βιομηχανίας στην Ευρώπη,

Or. en
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Τροπολογία 22
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. εκτιμώντας ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία 
μπορεί να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο 
στην παγκόσμια σκηνή μόνο μέσω νέων 
τεχνολογιών/διεργασιών/λύσεων, έρευνας 
και ανάπτυξης, προηγμένης αλυσίδας 
εφοδιασμού, μεγαλύτερης αποδοτικότητας, 
ισχυρών ανθρώπινων πόρων καθώς και 
καλής υλικοτεχνικής υποστήριξης και 
υποδομής, δεδομένου ότι οι περικοπές 
των δαπανών δεν αποτελούν τον 
κατάλληλο τρόπο για να εξασφαλιστεί η 
πρόοδος της βιομηχανίας στην Ευρώπη,

Β. εκτιμώντας ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία 
μπορεί να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο 
στην παγκόσμια σκηνή μόνο μέσω νέων 
τεχνολογιών/διεργασιών/λύσεων, έρευνας 
και ανάπτυξης, προηγμένης αλυσίδας 
εφοδιασμού, μεγαλύτερης αποδοτικότητας, 
ισχυρών ανθρώπινων πόρων καθώς και 
καλής υλικοτεχνικής υποστήριξης και 
υποδομής,

Or. en

Τροπολογία 23
Reinhard Bütikofer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. εκτιμώντας ότι η ευρωπαϊκή 
βιομηχανία μπορεί να διατηρήσει τον 
ηγετικό της ρόλο στην παγκόσμια σκηνή 
μόνο μέσω νέων 
τεχνολογιών/διεργασιών/λύσεων, έρευνας
και ανάπτυξης, προηγμένης αλυσίδας
εφοδιασμού, μεγαλύτερης 
αποδοτικότητας, ισχυρών ανθρώπινων 
πόρων καθώς και καλής υλικοτεχνικής 
υποστήριξης και υποδομής, δεδομένου ότι 
οι περικοπές των δαπανών δεν αποτελούν 
τον κατάλληλο τρόπο για να εξασφαλιστεί 
η πρόοδος της βιομηχανίας στην Ευρώπη,

Β. εκτιμώντας ότι για τη διατήρηση του 
ηγετικού ρόλου της ευρωπαϊκής
βιομηχανίας στην παγκόσμια σκηνή 
απαιτούνται καινοτόμες
τεχνολογίες/διεργασίες/λύσεις, έρευνα και 
ανάπτυξη, ευφυέστερη αλυσίδα
εφοδιασμού, μεγαλύτερη αποδοτικότητα 
των πόρων, εξειδικευμένοι ανθρώπινοι 
πόροι, καθώς και εξυπνότερη 
υλικοτεχνική υποστήριξη και υποδομή, 
δεδομένου ότι οι περικοπές των δαπανών 
δεν αποτελούν τον κατάλληλο τρόπο για 
να εξασφαλιστεί η πρόοδος της 
βιομηχανίας στην Ευρώπη,

Or. en
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Τροπολογία 24
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. εκτιμώντας ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία 
μπορεί να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο 
στην παγκόσμια σκηνή μόνο μέσω νέων 
τεχνολογιών/διεργασιών/λύσεων, έρευνας 
και ανάπτυξης, προηγμένης αλυσίδας 
εφοδιασμού, μεγαλύτερης αποδοτικότητας, 
ισχυρών ανθρώπινων πόρων καθώς και 
καλής υλικοτεχνικής υποστήριξης και 
υποδομής, δεδομένου ότι οι περικοπές των 
δαπανών δεν αποτελούν τον κατάλληλο 
τρόπο για να εξασφαλιστεί η πρόοδος της 
βιομηχανίας στην Ευρώπη,

Β. εκτιμώντας ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία 
μπορεί να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο 
στην παγκόσμια σκηνή μόνο μέσω νέων 
τεχνολογιών/διεργασιών/λύσεων, έρευνας 
και ανάπτυξης, προηγμένης αλυσίδας 
εφοδιασμού, μεγαλύτερης αποδοτικότητας
και μικρότερου αποτυπώματος άνθρακα, 
ισχυρών ανθρώπινων πόρων καθώς και 
καλής υλικοτεχνικής υποστήριξης και 
υποδομής, δεδομένου ότι οι περικοπές των 
δαπανών δεν αποτελούν τον κατάλληλο 
τρόπο για να εξασφαλιστεί η πρόοδος της 
βιομηχανίας στην Ευρώπη,

Or. el

Τροπολογία 25
Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. εκτιμώντας ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία 
μπορεί να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο 
στην παγκόσμια σκηνή μόνο μέσω νέων 
τεχνολογιών/διεργασιών/λύσεων, έρευνας 
και ανάπτυξης, προηγμένης αλυσίδας 
εφοδιασμού, μεγαλύτερης αποδοτικότητας, 
ισχυρών ανθρώπινων πόρων καθώς και 
καλής υλικοτεχνικής υποστήριξης και 
υποδομής, δεδομένου ότι οι περικοπές των 
δαπανών δεν αποτελούν τον κατάλληλο 
τρόπο για να εξασφαλιστεί η πρόοδος της 
βιομηχανίας στην Ευρώπη,

Β. εκτιμώντας ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία 
μπορεί να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο 
στην παγκόσμια σκηνή μόνο μέσω νέων 
τεχνολογιών/διεργασιών/λύσεων, έρευνας 
και ανάπτυξης, προηγμένης αλυσίδας 
εφοδιασμού, μεγαλύτερης αποδοτικότητας, 
ισχυρών ανθρώπινων πόρων καθώς και 
καλής υλικοτεχνικής υποστήριξης και 
υποδομής, δεδομένου ότι οι περικοπές των 
δαπανών δεν αποτελούν τον κατάλληλο 
τρόπο για να εξασφαλιστεί η πρόοδος της 
βιώσιμης ανάπτυξης της βιομηχανίας 
στην Ευρώπη,
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Τροπολογία 26
Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Antonio Cancian

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. εκτιμώντας ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία 
μπορεί να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο 
στην παγκόσμια σκηνή μόνο μέσω νέων 
τεχνολογιών/διεργασιών/λύσεων, έρευνας 
και ανάπτυξης, προηγμένης αλυσίδας 
εφοδιασμού, μεγαλύτερης αποδοτικότητας, 
ισχυρών ανθρώπινων πόρων καθώς και 
καλής υλικοτεχνικής υποστήριξης και 
υποδομής, δεδομένου ότι οι περικοπές των 
δαπανών δεν αποτελούν τον κατάλληλο 
τρόπο για να εξασφαλιστεί η πρόοδος της 
βιομηχανίας στην Ευρώπη,

εκτιμώντας ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία 
μπορεί να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο 
στην παγκόσμια σκηνή μόνο μέσω νέων 
τεχνολογιών/διεργασιών/λύσεων, έρευνας 
και ανάπτυξης, προηγμένης αλυσίδας 
εφοδιασμού, μεγαλύτερης αποδοτικότητας, 
ισχυρών ανθρώπινων πόρων καθώς και 
καλής υλικοτεχνικής υποστήριξης και 
υποδομής, δεδομένου ότι μόνο οι 
περικοπές των δαπανών δεν αποτελούν τον 
κατάλληλο τρόπο για να εξασφαλιστεί η 
πρόοδος της βιομηχανίας στην Ευρώπη,

Or. en

Τροπολογία 27
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. εκτιμώντας ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία 
μπορεί να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο 
στην παγκόσμια σκηνή μόνο μέσω νέων 
τεχνολογιών/διεργασιών/λύσεων, έρευνας 
και ανάπτυξης, προηγμένης αλυσίδας 
εφοδιασμού, μεγαλύτερης αποδοτικότητας, 
ισχυρών ανθρώπινων πόρων καθώς και 
καλής υλικοτεχνικής υποστήριξης και 
υποδομής, δεδομένου ότι οι περικοπές των 
δαπανών δεν αποτελούν τον κατάλληλο 
τρόπο για να εξασφαλιστεί η πρόοδος της 
βιομηχανίας στην Ευρώπη,

Β. εκτιμώντας ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία 
μπορεί να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο 
στην παγκόσμια σκηνή μόνο μέσω νέων 
τεχνολογιών/διεργασιών/λύσεων, έρευνας 
και ανάπτυξης, προηγμένης αλυσίδας 
εφοδιασμού, μεγαλύτερης αποδοτικότητας, 
ισχυρών ανθρώπινων πόρων καθώς και 
καλής υλικοτεχνικής υποστήριξης και 
υποδομής, δεδομένου ότι οι περικοπές των 
δαπανών δεν αποτελούν τον μοναδικό
κατάλληλο τρόπο για να εξασφαλιστεί η 
πρόοδος της βιομηχανίας στην Ευρώπη,
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Τροπολογία 28
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. εκτιμώντας ότι ο ηγετικός ρόλος της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας στην παγκόσμια 
σκηνή βρίσκεται αντιμέτωπος με ολοένα 
μεγαλύτερες προκλήσεις από τη 
διευρυνόμενη βιομηχανική βάση στις
αναδυόμενες χώρες, και ότι οι κύριοι 
ανταγωνιστές, όπως οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία 
και η Κίνα, ασκούν ισχυρή και ενεργό 
βιομηχανική πολιτική με την υποστήριξη 
εκτεταμένων επενδύσεων σε προϊόντα και 
υπηρεσίες αιχμής, και ότι για τον λόγο 
αυτόν είναι εξαιρετικά σημαντική η 
διατήρηση και η περαιτέρω ανάπτυξη 
της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας προκειμένου να διατηρηθεί ο 
ρόλος της ως κινητήριας δύναμης της 
βιώσιμης ανάπτυξης και της 
απασχόλησης στην Ευρώπη,

Or. de

Τροπολογία 29
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. εκτιμώντας ότι είναι δυνατόν να 
επιτευχθεί βιομηχανική πρόοδος μέσω 
ευφυούς, μακροπρόθεσμης και ισόρροπης 
ρύθμισης και τόνωσης της αγοράς καθώς 
και μέσω παγκόσμιων τάσεων προς 
καθαρές και βιώσιμες μορφές παραγωγής 
και διανομής και εκτιμώντας ότι η 

Γ. εκτιμώντας ότι είναι δυνατόν να 
επιτευχθεί βιομηχανική πρόοδος μέσω 
ευφυούς, μακροπρόθεσμης και ισόρροπης 
ρύθμισης και τόνωσης της αγοράς καθώς 
και μέσω παγκόσμιων τάσεων προς 
καθαρές και βιώσιμες μορφές παραγωγής 
και διανομής· εκτιμώντας ότι η ευρωπαϊκή 
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κατανάλωση θα μπορούσε να αξιοποιηθεί 
με έξυπνο τρόπο προς όφελος της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας, της 
ανταγωνιστικότητάς της και του ηγετικού 
της ρόλου στην παγκόσμια σκηνή,

βιομηχανία, η ανταγωνιστικότητά της και 
ο ηγετικός της ρόλος στην παγκόσμια 
σκηνή εξαρτώνται εν μέρει από την 
παραγωγή προϊόντων που 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις 
προσδοκίες των καταναλωτών, καθώς 
και από την ικανότητα πρόβλεψης με 
ακρίβεια των εξελίξεων στον εν λόγω 
τομέα,

Or. fr

Τροπολογία 30
Reinhard Bütikofer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. εκτιμώντας ότι είναι δυνατόν να 
επιτευχθεί βιομηχανική πρόοδος μέσω 
ευφυούς, μακροπρόθεσμης και 
ισόρρροπης ρύθμισης και τόνωσης της 
αγοράς καθώς και μέσω παγκόσμιων 
τάσεων προς καθαρές και βιώσιμες μορφές 
παραγωγής και διανομής και εκτιμώντας 
ότι η κατανάλωση θα μπορούσε να 
αξιοποιηθεί με έξυπνο τρόπο προς όφελος
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, της 
ανταγωνιστικότητάς της και του ηγετικού 
της ρόλου στην παγκόσμια σκηνή,

Γ. εκτιμώντας ότι είναι δυνατόν να 
επιτευχθεί βιομηχανική πρόοδος μέσω 
συνδυασμού των κατάλληλων γενικών 
προϋποθέσεων, ευφυούς και στοχευμένης
ρύθμισης και τόνωσης της αγοράς,
στήριξης των παγκόσμιων τάσεων προς 
καθαρές και βιώσιμες μορφές παραγωγής
και διανομής, καθώς και μέσω τόνωσης
της ευφυέστερης και βιώσιμης 
κατανάλωσης,

Or. en

Τροπολογία 31
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. εκτιμώντας ότι είναι δυνατόν να 
επιτευχθεί βιομηχανική πρόοδος μέσω 
ευφυούς, μακροπρόθεσμης και ισόρροπης

Γ. εκτιμώντας ότι είναι δυνατόν να 
επιτευχθεί βιομηχανική πρόοδος μέσω 
ευφυούς, μακροπρόθεσμης και ισόρροπης 



AM\838749EL.doc 19/99 PE452.697v01-00

EL

ρύθμισης και τόνωσης της αγοράς καθώς 
και μέσω παγκόσμιων τάσεων προς 
καθαρές και βιώσιμες μορφές παραγωγής 
και διανομής και εκτιμώντας ότι η 
κατανάλωση θα μπορούσε να αξιοποιηθεί 
με έξυπνο τρόπο προς όφελος της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας, της 
ανταγωνιστικότητάς της και του ηγετικού 
της ρόλου στην παγκόσμια σκηνή,

ρύθμισης και τόνωσης της αγοράς καθώς 
και μέσω παγκόσμιων τάσεων προς 
καθαρές και βιώσιμες μορφές παραγωγής 
και διανομής και εκτιμώντας ότι το 
άνοιγμα της αγοράς πρέπει να θεωρείται 
βασικός παράγοντας της 
ανταγωνιστικότητάς της και του ηγετικού 
της ρόλου στην παγκόσμια σκηνή,

Or. es

Τροπολογία 32
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. εκτιμώντας ότι είναι δυνατόν να 
επιτευχθεί βιομηχανική πρόοδος μέσω 
ευφυούς, μακροπρόθεσμης και ισόρροπης
ρύθμισης και τόνωσης της αγοράς καθώς 
και μέσω παγκόσμιων τάσεων προς 
καθαρές και βιώσιμες μορφές παραγωγής 
και διανομής και εκτιμώντας ότι η 
κατανάλωση θα μπορούσε να αξιοποιηθεί 
με έξυπνο τρόπο προς όφελος της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας, της 
ανταγωνιστικότητάς της και του ηγετικού 
της ρόλου στην παγκόσμια σκηνή,

Γ. εκτιμώντας ότι είναι δυνατόν να 
επιτευχθεί βιομηχανική πρόοδος μέσω 
ευφυούς, μακροπρόθεσμης και ισόρροπης 
ρύθμισης και τόνωσης της αγοράς καθώς 
και μέσω παγκόσμιων τάσεων προς 
καθαρές και βιώσιμες μορφές παραγωγής 
και διανομής και εκτιμώντας ότι η 
κατανάλωση θα μπορούσε να αξιοποιηθεί 
με έξυπνο τρόπο προς όφελος της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας, της 
ανταγωνιστικότητάς της και του ηγετικού 
της ρόλου στην παγκόσμια σκηνή, ενώ 
καίριας σημασίας κρίνεται εν προκειμένω 
η εκμετάλλευση του εξαγωγικού 
δυναμικού που αναπτύσσεται στις νέες 
βιομηχανικές χώρες,

Or. da

Τροπολογία 33
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. εκτιμώντας ότι είναι δυνατόν να 
επιτευχθεί βιομηχανική πρόοδος μέσω 
ευφυούς, μακροπρόθεσμης και ισόρροπης
ρύθμισης και τόνωσης της αγοράς καθώς 
και μέσω παγκόσμιων τάσεων προς 
καθαρές και βιώσιμες μορφές παραγωγής 
και διανομής και εκτιμώντας ότι η 
κατανάλωση θα μπορούσε να αξιοποιηθεί 
με έξυπνο τρόπο προς όφελος της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας, της 
ανταγωνιστικότητάς της και του ηγετικού 
της ρόλου στην παγκόσμια σκηνή,

Γ. εκτιμώντας ότι είναι δυνατόν να 
στηριχθεί η βιομηχανική πρόοδος μέσω 
ευφυούς, μακροπρόθεσμης και ισόρροπης 
ρύθμισης και ακολουθώντας τις 
παγκόσμιες τάσεις προς καθαρές και 
βιώσιμες μορφές παραγωγής και διανομής 
και εκτιμώντας ότι η δημόσια κατανάλωση 
θα μπορούσε να αξιοποιηθεί με έξυπνο 
τρόπο προς όφελος της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας, της ανταγωνιστικότητάς της 
και του ηγετικού της ρόλου στην 
παγκόσμια σκηνή,

Or. en

Τροπολογία 34
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. εκτιμώντας ότι μια γενική πολιτική 
υποστήριξης των επενδύσεων στους 
τομείς της βιομηχανίας και των
υπηρεσιών πρέπει να αποτελέσει 
μακροοικονομική προτεραιότητα της ΕΕ, 
ιδίως εν μέσω κρίσης, όπως επί του 
παρόντος, δεδομένου ότι οι επενδύσεις 
(ιδίως στην παραγωγική ικανότητα 
έναντι της αποδοτικότητας) αποτελούν το 
πρώτο είδος δαπανών που υφίστανται 
περικοπές· εκτιμώντας ότι τα κράτη 
μέλη, η ΕΕ και οι περιφερειακές και 
τοπικές αρχές πρέπει να θέσουν οι ίδιες 
στόχους όσον αφορά τις δημόσιες 
επενδύσεις (δηλαδή τι ποσοστό επί του 
συνόλου των δημοσίων δαπανών πρέπει 
να διατεθεί για επενδύσεις), μεταξύ άλλων 
και στα προγράμματα λιτότητας, 

Or. fr
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Τροπολογία 35
Damien Abad, Amalia Sartori, Antonio Cancian

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. εκτιμώντας ότι μια φιλόδοξη 
βιομηχανική πολιτική της ΕΕ πρέπει να 
βασίζεται σε ισχυρή εσωτερική αγορά, 
τόσο εντός των συνόρων της ΕΕ όσο και 
στην εξωτερική της συνιστώσα· 
εκτιμώντας, εν προκειμένω, ότι όλα τα 
μέσα της βιομηχανικής πολιτικής (όπως 
η πολιτική για την έρευνα και ανάπτυξη, 
η περιφερειακή πολιτική, η πολιτική 
ανταγωνισμού, η κανονιστική σύγκλιση 
και η εμπορική πολιτική) πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν για την αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων και την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων της παγκοσμιοποίησης, 

Or. fr

Τροπολογία 36
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. εκτιμώντας ότι η αποβιομηχάνιση 
αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός στην 
Ευρώπη, θέτοντας σε κίνδυνο την 
τεχνολογική και οικονομική μας θέση, 
δεδομένης της εντεινόμενης 
παγκοσμιοποίησης και του έντονου
ανταγωνισμού από τις ταχέως 
αναπτυσσόμενες χώρες,

Or. en
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Τροπολογία 37
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. εκτιμώντας ότι η γραφειοκρατία, με 
την οποία έρχονται αντιμέτωπες οι 
επιχειρήσεις, πρέπει να μειωθεί δραστικά 
και ότι το νομοθετικό και ρυθμιστικό 
περιβάλλον τους πρέπει να απλοποιηθεί 
σύμφωνα με τις αρχές για τη βελτίωση 
της νομοθεσίας,

Or. fr

Τροπολογία 38
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. εκτιμώντας ότι είναι θεμελιώδους 
σημασίας η ανάπτυξη ενός νέου 
προτύπου κατανάλωσης, το οποίο θα 
βασίζεται σε καινοτόμους λύσεις και θα 
καθοδηγείται από την αγορά, ιδίως δε
από τις τοπικές αγορές,

Or. pl

Τροπολογία 39
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. εκτιμώντας ότι η άρση των φραγμών 
από την εσωτερική αγορά και το άνοιγμα 
των συνόρων της ΕΕ αποτελούν το 
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καλύτερο μέσο για τη δημιουργία 
ακμάζουσας και ανταγωνιστικής 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας,

Or. en

Τροπολογία 40
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. εκτιμώντας ότι η παγκόσμια ζήτηση 
σε πρώτες ύλες και πόρους αυξάνεται με 
σταθερό ρυθμό, εγείροντας ανησυχίες 
σχετικά με πιθανές διαταραχές του 
εφοδιασμού,

Or. en

Τροπολογία 41
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. εκτιμώντας ότι, παρά τις επιδόσεις 
ορισμένων κρατών μελών, η ΕΕ έχει 
χάσει μερίδιο της αγοράς· εκτιμώντας ότι 
η παρουσία της ΕΕ στον τομέα της 
υψηλής τεχνολογίας δεν είναι η 
προσδοκώμενη, ιδίως όσον αφορά τις 
νέες τεχνολογίες των πληροφοριών και 
των επικοινωνιών (ΝΤΠΕ) (13% 
προστιθέμενη αξία στις Ηνωμένες 
Πολιτείες έναντι 5% στην ΕΕ)·
εκτιμώντας ότι η παραγωγικότητα 
παρουσιάζει επιβράδυνση στον κλάδο της 
μεταποιητικής βιομηχανίας της ΕΕ,

Or. fr
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Τροπολογία 42
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. εκτιμώντας ότι η βιομηχανία συνιστά 
ουσιαστικό τμήμα της οικονομίας της 
ΕΕ, αντιστοιχώντας σε 37% του ΑΕΠ της 
ΕΕ (συνυπολογιζομένων των συναφών 
υπηρεσιών), 80% των δαπανών για 
έρευνα και ανάπτυξη και 75% των 
εξαγωγών,

Or. fr

Τροπολογία 43
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με τη 
γερμανική στατιστική υπηρεσία, έως και 
45% του κόστους ανά μονάδα προϊόντος 
αντιστοιχεί στο κόστος των υλικών, και 
εκτιμώντας, συνεπώς, ότι η ευφυής 
χρήση των πρώτων υλών και η 
αποδοτική χρήση της ενέργειας είναι 
ζωτικής σημασίας για την ευρωπαϊκή 
βιομηχανία,

Or. nl

Τροπολογία 44
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. εκτιμώντας την εν εξελίξει διαδικασία 
μετεγκατάστασης μεταποιητικών 
βιομηχανιών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
κυρίως προς την Άπω Ανατολή, στοιχείο 
που αυξάνει την ανεργία στην Ευρώπη,

Or. pl

Τροπολογία 45
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ γ (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γγ. εκτιμώντας ότι η μεταποιητική 
βιομηχανία αποτελεί την κύρια πηγή 
εσόδων βάσει παραγωγικότητας, τόσο 
στο πλαίσιο του κλάδου αυτού καθαυτόν
όσο και στους άλλους τομείς της 
οικονομίας, και εκτιμώντας ότι η 
βιομηχανική καινοτομία αποτελεί έναν 
από τους βασικούς καταλύτες για την 
ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και, ως εκ 
τούτου, για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, 
ιδίως ενόψει των δημογραφικών τάσεων
στην ΕΕ, 

Or. fr

Τροπολογία 46
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ γ (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γγ. εκτιμώντας ότι οι παραδοσιακές 
βιομηχανίες της ΕΕ είναι σημαντικές, και 
ότι πρέπει να αξιοποιηθεί η 
εμπειρογνωμοσύνη τους,
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Or. fr

Τροπολογία 47
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ δ (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γδ. εκτιμώντας ότι οι διεθνείς 
ανταγωνιστές μας, όπως οι Ηνωμένες 
Πολιτείες και τα ασιατικά κράτη, ασκούν
πλέον προορατικές βιομηχανικές 
πολιτικές που βασίζονται σε επενδύσεις 
μεγάλης κλίμακας στην έρευνα και 
ανάπτυξη σε στρατηγικούς τομείς,

Or. fr

Τροπολογία 48
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή, 
με τη στρατηγική «ΕΕ 2020», αναγνωρίζει 
επιτέλους τη σημασία μιας ενεργού 
βιομηχανικής πολιτικής για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και την απασχόληση στην 
Ευρώπη·

1. διαπιστώνει το γεγονός ότι η Επιτροπή, 
με τη στρατηγική «ΕΕ 2020», αναγνωρίζει 
επιτέλους τη σημασία μιας ενεργού 
βιομηχανικής πολιτικής για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και την απασχόληση στην 
Ευρώπη· ζητεί μετ’ επιτάσεως από την 
Επιτροπή να εφαρμόσει κατάλληλα μέτρα 
και ενδεδειγμένες μορφές στήριξης των 
κρατών μελών που θα επιτρέψουν την 
άσκηση ενεργού βιομηχανικής πολιτικής,
με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την 
πρόοδο της παραγωγής σε εθνικό 
επίπεδο, ως ζωτικής σημασίας κίνητρο 
από πλευράς αξιοπρεπών θέσεων 
απασχόλησης, δίκαιων αμοιβών και 
οικονομικής και κοινωνικής συνοχής 
στην Ευρώπη·
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Or. pt

Τροπολογία 49
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή, 
με τη στρατηγική «ΕΕ 2020», αναγνωρίζει 
επιτέλους τη σημασία μιας ενεργού 
βιομηχανικής πολιτικής για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και την απασχόληση στην 
Ευρώπη·

1. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή, 
με τη στρατηγική «ΕΕ 2020» και την 
ανακοίνωση σχετικά με μια 
ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική της 
ΕΕ, αναγνωρίζει επιτέλους τη σημασία 
μιας ενεργού βιομηχανικής πολιτικής, και 
ιδίως της μεταποιητικής βιομηχανίας, για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη και την απασχόληση 
στην Ευρώπη, και δεσμεύεται έναντι μιας 
ολοκληρωμένης βιομηχανικής πολιτικής 
που θα βασίζεται στην αρχή της 
κοινωνικής οικονομίας της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 50
Herbert Reul, Jan Březina, Daniel Caspary, Amalia Sartori, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Aldo Patriciello, Jolanta Emilia Hibner, Jürgen Creutzmann, Jorgo 
Chatzimarkakis, Eija-Riitta Korhola, Werner Langen, Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή, 
με τη στρατηγική «ΕΕ 2020», αναγνωρίζει 
επιτέλους τη σημασία μιας ενεργού 
βιομηχανικής πολιτικής για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και την απασχόληση στην 
Ευρώπη·

1. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή, 
με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και την 
ανακοίνωση σχετικά με μια 
ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική της 
ΕΕ, αναγνωρίζει επιτέλους τη σημασία της 
μεταποιητικής βιομηχανίας για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη και την απασχόληση 
στην Ευρώπη, και δεσμεύεται έναντι μιας 
ολοκληρωμένης βιομηχανικής πολιτικής 
που θα βασίζεται στην αρχή της 
κοινωνικής οικονομίας της αγοράς·
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Or. en

Τροπολογία 51
Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή, 
με τη στρατηγική «ΕΕ 2020», αναγνωρίζει 
επιτέλους τη σημασία μιας ενεργού 
βιομηχανικής πολιτικής για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και την απασχόληση στην 
Ευρώπη·

1. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή, 
με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και την 
ανακοίνωση σχετικά με μια 
ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική της 
ΕΕ, αναγνωρίζει τη σημασία του 
βιομηχανικού κλάδου της ΕΕ για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη και την απασχόληση 
στην Ευρώπη, και δεσμεύεται έναντι μιας 
ολοκληρωμένης βιομηχανικής πολιτικής 
που θα βασίζεται στην αρχή της 
κοινωνικής οικονομίας της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 52
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή, 
με τη στρατηγική «ΕΕ 2020», αναγνωρίζει 
επιτέλους τη σημασία μιας ενεργού 
βιομηχανικής πολιτικής για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και την απασχόληση στην 
Ευρώπη·

1. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή, 
με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και την 
ανακοίνωση σχετικά με μια 
ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική της 
ΕΕ, αναγνωρίζει επιτέλους τη σημασία της 
βιομηχανίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη και 
την απασχόληση στην Ευρώπη·

Or. es
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Τροπολογία 53
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή, 
με τη στρατηγική «ΕΕ 2020», αναγνωρίζει 
επιτέλους τη σημασία μιας ενεργού 
βιομηχανικής πολιτικής για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και την απασχόληση στην 
Ευρώπη·

1. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή, 
με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και την 
ανακοίνωση σχετικά με μια 
ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική της 
ΕΕ, αναγνωρίζει επιτέλους τη σημασία της 
βιομηχανίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη και 
την απασχόληση στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 54
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή, 
με τη στρατηγική «ΕΕ 2020», αναγνωρίζει 
επιτέλους τη σημασία μιας ενεργού 
βιομηχανικής πολιτικής για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και την απασχόληση στην 
Ευρώπη·

1. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή, 
με τη στρατηγική «ΕΕ 2020», αναγνωρίζει 
επιτέλους τη σημασία μιας υγιούς 
βιομηχανικής βάσης της ΕΕ και τη 
σημασία μιας ενεργού βιομηχανικής 
πολιτικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την 
απασχόληση στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 55
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. ενεργός βιομηχανική πολιτική 
σημαίνει παροχή στήριξης από τους 
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προϋπολογισμούς των κρατών μελών 
τόσο προς καινοτόμες βιομηχανικές 
λύσεις όσο και προς τις βασικές 
βιομηχανίες πρώτων υλών με μακρά 
περίοδο αποπληρωμής, 
συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής 
βιομηχανίας, από τις οποίες εξαρτάται η 
ανάπτυξη των κλάδων μεταποίησης με 
βραχείες περιόδους αποπληρωμής· η 
ενεργός βιομηχανική πολιτική πρέπει να 
αποφέρει περισσότερα φορολογικά έσοδα 
στους εθνικούς προϋπολογισμούς·

Or. pl

Τροπολογία 56
Reinhard Bütikofer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. αναγνωρίζει την πρόταση για μια 
ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική που 
υποβλήθηκε από την Επιτροπή και 
επισημαίνει την εστίασή της στην 
αποκατάσταση της βιομηχανικής 
ανταγωνιστικότητας της ΕΕ· τονίζει, εν 
προκειμένω, ότι, απέναντι στις 
παγκόσμιες προκλήσεις, είναι ουσιώδες η 
αποδοτική χρήση της ενέργειας και των 
πόρων να βρίσκεται στη βάση της 
ανανέωσης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, 
εφόσον η ευρωπαϊκή βιομηχανία στοχεύει 
να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά 
της στο μέλλον·

Or. en

Τροπολογία 57
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. εκτιμά ότι ο πρωταρχικός στόχος της
βιομηχανικής πολιτικής της ΕΕ πρέπει να 
συνίσταται στην «επιθετική» δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης και στην πλήρη 
απασχόληση μέσω μιας ενεργούς 
βιομηχανικής πολιτικής και μέσω της 
ενίσχυσης της ευρωπαϊκής 
ανταγωνιστικότητας, εδραιώνοντας κατά 
τον τρόπο αυτόν μια παγκοσμίως 
ανταγωνιστική, πράσινη και αποδοτική 
ως προς την χρήση των πόρων 
ευρωπαϊκή οικονομία·

Or. sv

Τροπολογία 58
Ioan Enciu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. επισημαίνει το γεγονός ότι τα διάφορα 
μέτρα που προτείνονται από την 
Επιτροπή πρέπει να παραμείνουν 
οικονομικά προσιτά για τους 
καταναλωτές, ιδίως σε μία συγκυρία 
κατά την οποία η ευρωπαϊκή οικονομία, 
στα νέα κυρίως κράτη μέλη, βρίσκεται 
ακόμα στο στάδιο της ανάκαμψης από τη 
χειρότερη κρίση που έχει βιώσει εδώ και 
δεκαετίες·

Or. en

Τροπολογία 59
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. τονίζει τη σημασία του μεταποιητικού 
τομέα για την ευρωπαϊκή οικονομία ως 
κύριας πηγής μακροπρόθεσμης 
οικονομικής ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 60
Marian-Jean Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. επισημαίνει τη σημασία του 
ευρωπαϊκού μεταποιητικού κλάδου για 
την ενίσχυση των θεμελίων της 
ευρωπαϊκής οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 61
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. επισημαίνει τη σημασία του 
ευρωπαϊκού μεταποιητικού κλάδου για 
την ενίσχυση των θεμελίων της 
ευρωπαϊκής οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 62
Evžen Tošenovský

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. επισημαίνει τη σημασία του 
ευρωπαϊκού μεταποιητικού κλάδου για 
την ενίσχυση των θεμελίων της 
ευρωπαϊκής οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 63
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. επισημαίνει τη σημασία του 
ευρωπαϊκού μεταποιητικού κλάδου για 
την ενίσχυση των θεμελίων της 
ευρωπαϊκής οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 64
Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. επισημαίνει τη σημασία του 
ευρωπαϊκού μεταποιητικού κλάδου για 
την ενίσχυση των θεμελίων της 
ευρωπαϊκής οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 65
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. επισημαίνει το γεγονός ότι η βιώσιμη 
ανάπτυξη, όπως καθορίστηκε στο πλαίσιο 
της διάσκεψης του Γιοχάνεσμπουργκ το 
2002, βασίζεται σε τρεις πυλώνες: τον 
οικονομικό, τον κοινωνικό και τον 
περιβαλλοντικό πυλώνα· προκειμένου για 
την επίτευξη της πλέον ανταγωνιστικής
οικονομίας, η βιομηχανική πολιτική 
διατηρείται μέσω της επίτευξης
ισορροπημένου συνδυασμού των τριών 
αυτών παραγόντων·

Or. en

Τροπολογία 66
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αναπτύξουν μια φιλόδοξη, 
οικολογικά αποδοτική και πράσινη 
βιομηχανική στρατηγική για την ΕΕ,
προκειμένου να ανασυσταθεί η 
παραγωγική ικανότητα σε ολόκληρη την 
επικράτεια της ΕΕ και να δημιουργηθούν 
υψηλής ποιότητας και καλά αμειβόμενες 
θέσεις εργασίας στο εσωτερικό της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 67
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει, σε 2. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει, σε 
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συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο, ποιοτικούς και, ει 
δυνατόν, ποσοτικούς στόχους για την 
ευρωπαϊκή βιομηχανία το 2020, οι οποίοι 
θα έχουν ως προοπτική τη 
μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη και
θα παρέχουν προσανατολισμούς π.χ. για 
την αποδοτική χρήση της ενέργειας και 
των πόρων, προκειμένου να 
εξασφαλιστούν η σταθερότητα, η 
ανταγωνιστικότητα και, με τον τρόπο 
αυτό, η δημιουργία θέσεων απασχόλησης 
στην ευρωπαϊκή βιομηχανία·

συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο, ποιοτικούς στόχους για 
την ευρωπαϊκή βιομηχανία το έτος 2020, 
οι οποίοι θα έχουν ως προοπτική την 
ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα 
της βιομηχανίας, προκειμένου να 
ενισχυθεί η ανάπτυξη, η απασχόληση και, 
συνακολούθως, η ευημερία στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 68
Herbert Reul, Jan Březina, Daniel Caspary, Amalia Sartori, Lena Kolarska-Bobińska, 
Werner Langen, Jens Rohde, Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Eija-Riitta Korhola, Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει, σε 
συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο, ποιοτικούς και, ει 
δυνατόν, ποσοτικούς στόχους για την 
ευρωπαϊκή βιομηχανία το 2020, οι οποίοι 
θα έχουν ως προοπτική τη 
μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη και 
θα παρέχουν προσανατολισμούς π.χ. για 
την αποδοτική χρήση της ενέργειας και 
των πόρων, προκειμένου να 
εξασφαλιστούν η σταθερότητα, η 
ανταγωνιστικότητα και, με τον τρόπο 
αυτό, η δημιουργία θέσεων απασχόλησης 
στην ευρωπαϊκή βιομηχανία·

2. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει, σε 
συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο, ποιοτικούς στόχους για 
την ευρωπαϊκή βιομηχανία το έτος 2020, 
οι οποίοι θα έχουν ως προοπτική την 
ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα 
της βιομηχανίας, προκειμένου να 
ενισχυθεί η ανάπτυξη, η απασχόληση και, 
συνακολούθως, η ευημερία στην Ευρώπη·

Or. en
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Τροπολογία 69
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει, σε 
συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο, ποιοτικούς και, ει 
δυνατόν, ποσοτικούς στόχους για την 
ευρωπαϊκή βιομηχανία το 2020, οι οποίοι 
θα έχουν ως προοπτική τη μακροπρόθεσμη 
βιώσιμη ανάπτυξη και θα παρέχουν 
προσανατολισμούς π.χ. για την αποδοτική 
χρήση της ενέργειας και των πόρων, 
προκειμένου να εξασφαλιστούν η 
σταθερότητα, η ανταγωνιστικότητα και, με 
τον τρόπο αυτό, η δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης στην ευρωπαϊκή βιομηχανία·

2. τονίζει την ανάγκη για μακροπρόθεσμη 
κανονιστική προβλεψιμότητα και 
σταθερότητα, που είναι ζωτικής
σημασίας για τη βιομηχανία από πλευράς 
προγραμματισμού των επενδύσεων· 
καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να 
αναπτύξει, σε συνεργασία με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, στόχους για την ευρωπαϊκή 
βιομηχανία το 2020, οι οποίοι θα έχουν ως 
προοπτική τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη 
ανάπτυξη και θα παρέχουν 
προσανατολισμούς, που θα διαμορφώνουν 
ένα σταθερό πλαίσιο, προκειμένου να 
εξασφαλιστούν η σταθερότητα, η 
ανταγωνιστικότητα και, με τον τρόπο 
αυτόν, η δημιουργία θέσεων απασχόλησης 
στην ευρωπαϊκή βιομηχανία·

Or. en

Τροπολογία 70
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει, σε 
συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο, ποιοτικούς και, ει 
δυνατόν, ποσοτικούς στόχους για την 
ευρωπαϊκή βιομηχανία το 2020, οι οποίοι 
θα έχουν ως προοπτική τη μακροπρόθεσμη 
βιώσιμη ανάπτυξη και θα παρέχουν 
προσανατολισμούς π.χ. για την αποδοτική 
χρήση της ενέργειας και των πόρων, 
προκειμένου να εξασφαλιστούν η 

2. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει, σε 
συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο, ποιοτικούς και, ει 
δυνατόν, ποσοτικούς στόχους για την 
ευρωπαϊκή βιομηχανία το 2020, οι οποίοι 
θα έχουν ως προοπτική τη μακροπρόθεσμη 
βιώσιμη ανάπτυξη και θα παρέχουν 
προσανατολισμούς π.χ. για την αποδοτική 
χρήση της ενέργειας και των πόρων, ιδίως 
μέσω της προώθησης των ανανεώσιμων 
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σταθερότητα, η ανταγωνιστικότητα και, με 
τον τρόπο αυτό, η δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης στην ευρωπαϊκή 
βιομηχανία·

πηγών ενέργειας και της ενεργειακής 
αποδοτικότητας, προκειμένου να 
εξασφαλιστούν η μεγαλύτερη σταθερότητα
και ανταγωνιστικότητα και, με τον τρόπο 
αυτόν, η δημιουργία πράσινων, κυρίως,
θέσεων απασχόλησης·

Or. fr

Τροπολογία 71
Reinhard Bütikofer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει, σε 
συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο, ποιοτικούς και, ει 
δυνατόν, ποσοτικούς στόχους για την 
ευρωπαϊκή βιομηχανία το 2020, οι οποίοι 
θα έχουν ως προοπτική τη 
μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη και θα 
παρέχουν προσανατολισμούς π.χ. για την 
αποδοτική χρήση της ενέργειας και των 
πόρων, προκειμένου να εξασφαλιστούν η
σταθερότητα, η ανταγωνιστικότητα και, με 
τον τρόπο αυτό, η δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης στην ευρωπαϊκή βιομηχανία·

2. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει, σε 
συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο, ποιοτικούς και 
ποσοτικούς στόχους για την ευρωπαϊκή 
βιομηχανία το 2020, οι οποίοι θα έχουν ως 
προοπτική τη βιώσιμη ανάπτυξη και θα 
παρέχουν προσανατολισμούς, στόχους και 
πρότυπα, ιδίως για την αποδοτική χρήση 
της ενέργειας και των πόρων, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα τη
σταθερότητα, την ανταγωνιστικότητα και, 
με τον τρόπο αυτόν, τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης στην ευρωπαϊκή βιομηχανία·
εκφράζει τη λύπη του, εν προκειμένω, για 
την έλλειψη απτών προτάσεων στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με 
την ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική·

Or. en

Τροπολογία 72
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει, σε 2. καλεί την Επιτροπή να χαράξει, σε 
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συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο, ποιοτικούς και, ει 
δυνατόν, ποσοτικούς στόχους για την 
ευρωπαϊκή βιομηχανία το 2020, οι οποίοι
θα έχουν ως προοπτική τη μακροπρόθεσμη 
βιώσιμη ανάπτυξη και θα παρέχουν
προσανατολισμούς π.χ. για την αποδοτική 
χρήση της ενέργειας και των πόρων, 
προκειμένου να εξασφαλιστούν η 
σταθερότητα, η ανταγωνιστικότητα και, με 
τον τρόπο αυτό, η δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης στην ευρωπαϊκή βιομηχανία·

συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο, μια ολοκληρωμένη 
στρατηγική για την προώθηση της 
βιομηχανικής δραστηριότητας, η οποία
θα έχει ως προοπτική τη μακροπρόθεσμη 
βιώσιμη ανάπτυξη και θα παρέχει
προσανατολισμούς π.χ. για την αποδοτική 
χρήση της ενέργειας και των πόρων, 
προκειμένου να εξασφαλιστούν η 
σταθερότητα, η ανταγωνιστικότητα και, με 
τον τρόπο αυτό, η δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης στην ευρωπαϊκή βιομηχανία·

Or. es

Τροπολογία 73
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει, σε 
συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο, ποιοτικούς και, ει 
δυνατόν, ποσοτικούς στόχους για την 
ευρωπαϊκή βιομηχανία το 2020, οι οποίοι 
θα έχουν ως προοπτική τη μακροπρόθεσμη 
βιώσιμη ανάπτυξη και θα παρέχουν 
προσανατολισμούς π.χ. για την αποδοτική 
χρήση της ενέργειας και των πόρων, 
προκειμένου να εξασφαλιστούν η 
σταθερότητα, η ανταγωνιστικότητα και, με 
τον τρόπο αυτό, η δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης στην ευρωπαϊκή βιομηχανία·

2. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει, σε 
συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο, ποιοτικούς και, ει 
δυνατόν, ποσοτικούς στόχους για την 
ευρωπαϊκή βιομηχανία το 2020, οι οποίοι 
θα έχουν ως προοπτική τη μακροπρόθεσμη 
βιώσιμη ανάπτυξη και θα παρέχουν 
προσανατολισμούς π.χ. για την αποδοτική 
χρήση της ενέργειας και των πόρων, 
προκειμένου να εξασφαλιστούν η 
σταθερότητα, η ανταγωνιστικότητα και, με 
τον τρόπο αυτό, η δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης στην ευρωπαϊκή βιομηχανία· 
ζητεί μετ’ επιτάσεως από την Επιτροπή 
να λάβει υπόψη, σε όλες τις κοινοτικές 
πολιτικές, ιδίως δε στην εμπορική και τη 
νομισματική πολιτική, αυτούς τους 
προσανατολισμούς για την προστασία της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας, και να 
εφαρμόσει μέτρα και μορφές στήριξης 
των κρατών μελών που θα διασφαλίσουν 
τη βιώσιμη βιομηχανική ανάπτυξη·

Or. pt
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Τροπολογία 74
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει, σε 
συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο, ποιοτικούς και, ει 
δυνατόν, ποσοτικούς στόχους για την 
ευρωπαϊκή βιομηχανία το 2020, οι οποίοι 
θα έχουν ως προοπτική τη μακροπρόθεσμη 
βιώσιμη ανάπτυξη και θα παρέχουν 
προσανατολισμούς π.χ. για την αποδοτική 
χρήση της ενέργειας και των πόρων, 
προκειμένου να εξασφαλιστούν η 
σταθερότητα, η ανταγωνιστικότητα και, με 
τον τρόπο αυτό, η δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης στην ευρωπαϊκή βιομηχανία·

2. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει, σε 
συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο, ποιοτικούς και, ει 
δυνατόν, ποσοτικούς στόχους για την 
ευρωπαϊκή βιομηχανία το 2020, οι οποίοι 
θα έχουν ως προοπτική τη μακροπρόθεσμη 
βιώσιμη ανάπτυξη και θα παρέχουν 
προσανατολισμούς π.χ. για την αποδοτική 
και αποτελεσματική χρήση της ενέργειας 
και των πόρων, προκειμένου να 
εξασφαλιστούν η σταθερότητα, η 
ανταγωνιστικότητα και, με τον τρόπο αυτό, 
η δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην 
ευρωπαϊκή βιομηχανία·

Or. nl

Τροπολογία 75
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Jürgen Creutzmann, Lena Ek, Adina-Ioana 
Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει, σε 
συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο, ποιοτικούς και, ει 
δυνατόν, ποσοτικούς στόχους για την 
ευρωπαϊκή βιομηχανία το 2020, οι οποίοι 
θα έχουν ως προοπτική τη μακροπρόθεσμη 
βιώσιμη ανάπτυξη και θα παρέχουν 
προσανατολισμούς π.χ. για την αποδοτική 
χρήση της ενέργειας και των πόρων, 
προκειμένου να εξασφαλιστούν η 
σταθερότητα, η ανταγωνιστικότητα και, με 

2. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει, σε 
συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο, ποιοτικούς στόχους για 
την ευρωπαϊκή βιομηχανία το 2020, οι 
οποίοι θα έχουν ως προοπτική τη 
μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη και θα 
παρέχουν προσανατολισμούς π.χ. για την 
αποδοτική χρήση της ενέργειας και των 
πόρων, προκειμένου να εξασφαλιστούν η 
σταθερότητα, η ανταγωνιστικότητα και, με 
τον τρόπο αυτό, η δημιουργία θέσεων 
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τον τρόπο αυτό, η δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης στην ευρωπαϊκή βιομηχανία·

απασχόλησης στην ευρωπαϊκή βιομηχανία·

Or. en

Τροπολογία 76
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. εκφράζει τη λύπη του, διότι το σημείο 
9 της ανακοίνωσης της Επιτροπής 
εστιάζει λιγότερο από ό,τι προηγούμενες 
αποφάσεις της Επιτροπής σε 
συγκεκριμένους στόχους, δείκτες και 
επανεξέταση των στόχων, και διότι τα 
στοιχεία αυτά έχουν πλέον υπαχθεί στις 
γενικές παρατηρήσεις σχετικά με τη 
στρατηγική «ΕΕ 2020»·

Or. de

Τροπολογία 77
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν ότι, στο πλαίσιο 
των τροποποιήσεων που εξετάζονται επί 
του παρόντος για τις Συνθήκες της ΕΕ, η 
απασχόληση θα έχει την ίδια βαρύτητα με 
την καταπολέμηση του πληθωρισμού 
στους στόχους της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας·

Or. fr
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Τροπολογία 78
Michael Theurer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. τονίζει ότι η βιομηχανική πολιτική 
της ΕΕ πρέπει να θεμελιωθεί στην 
κοινωνική οικονομία της αγοράς· 
επισημαίνει ότι ο στόχος της πρέπει να 
είναι η μείωση του κόστους των 
συναλλαγών και των διοικητικών 
επιβαρύνσεων, ούτως ώστε να προάγει 
μια ανταγωνιστική και βιώσιμη 
βιομηχανία στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 79
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. τονίζει ότι δεν μπορεί να υπάρξει 
ανάπτυξη χωρίς σταθερή και ισχυρή 
βιομηχανική βάση· αναγνωρίζει ότι η 
ανάπτυξη μπορεί να συμβάλει στην 
αύξηση της δημιουργίας θέσεων 
απασχόλησης και στη διατήρηση του 
βιοτικού επιπέδου των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 80
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. καλεί τις δημόσιες αρχές να 
περιορίσουν τη γραφειοκρατία, να 
αποτρέψουν την επικάλυψη των 
διατυπώσεων και να ενισχύσουν τη 
διαφάνεια όσον αφορά τα 
χρονοδιαγράμματα για την περάτωση 
των διαδικασιών·

Or. es

Τροπολογία 81
Hermann Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. υπογραμμίζει ότι αυτό θα καταστεί 
εφικτό μόνο μέσω της εδραίωσης μιας
βιομηχανίας που θα βασίζεται στη γνώση 
και θα διαθέτει ισχυρή βιομηχανική 
βάση·

Or. de

Τροπολογία 82
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι η επιτυχία μιας νέας 
βιώσιμης βιομηχανικής πολιτικής μπορεί 
να εξασφαλιστεί μόνο με μια 
ολοκληρωμένη, διατομεακή προσέγγιση η 
οποία θα βασίζεται σε οριζόντιες και 
τομεακές πρωτοβουλίες και ενέργειες σε 
ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο·

3. υπογραμμίζει ότι η επιτυχία μιας νέας 
βιώσιμης βιομηχανικής πολιτικής μπορεί 
να εξασφαλιστεί μόνο με μια 
ολοκληρωμένη, διατομεακή προσέγγιση η 
οποία θα βασίζεται σε οριζόντιες και 
τομεακές πρωτοβουλίες και ενέργειες σε 
ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο· θα επικουρείται δε από την 
αμοιβαίως επωφελή συνεργασία με τρίτες 
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χώρες·

Or. en

Τροπολογία 83
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι η επιτυχία μιας νέας 
βιώσιμης βιομηχανικής πολιτικής μπορεί 
να εξασφαλιστεί μόνο με μια 
ολοκληρωμένη, διατομεακή προσέγγιση η 
οποία θα βασίζεται σε οριζόντιες και 
τομεακές πρωτοβουλίες και ενέργειες σε 
ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο·

3. υπογραμμίζει ότι η επιτυχία μιας νέας 
βιώσιμης βιομηχανικής πολιτικής μπορεί 
να εξασφαλιστεί μόνο με μια 
ολοκληρωμένη, διατομεακή προσέγγιση η 
οποία θα βασίζεται σε οριζόντιες και 
τομεακές πρωτοβουλίες, οι οποίες θα 
στηρίζονται σε αντικειμενικά οικονομικά 
επιχειρήματα και ενέργειες σε ευρωπαϊκό, 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 84
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι η επιτυχία μιας νέας 
βιώσιμης βιομηχανικής πολιτικής μπορεί 
να εξασφαλιστεί μόνο με μια 
ολοκληρωμένη, διατομεακή προσέγγιση η 
οποία θα βασίζεται σε οριζόντιες και 
τομεακές πρωτοβουλίες και ενέργειες σε 
ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο·

3. υπογραμμίζει ότι η επιτυχία μιας νέας 
βιώσιμης βιομηχανικής πολιτικής μπορεί 
να εξασφαλιστεί μόνο με μια 
ολοκληρωμένη, διατομεακή προσέγγιση η 
οποία θα βασίζεται σε οριζόντιες και 
τομεακές πρωτοβουλίες και ενέργειες σε 
ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο·

Or. fr
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Τροπολογία 85
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι η επιτυχία μιας νέας 
βιώσιμης βιομηχανικής πολιτικής μπορεί 
να εξασφαλιστεί μόνο με μια 
ολοκληρωμένη, διατομεακή προσέγγιση η 
οποία θα βασίζεται σε οριζόντιες και 
τομεακές πρωτοβουλίες και ενέργειες σε 
ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο·

3. υπογραμμίζει ότι η επιτυχία μιας νέας 
βιώσιμης βιομηχανικής πολιτικής μπορεί 
να εξασφαλιστεί μόνο με μια 
ολοκληρωμένη, διατομεακή προσέγγιση η 
οποία θα βασίζεται σε τομεακές και 
οριζόντιες πρωτοβουλίες, οι οποίες θα 
εστιάζουν σε κοινά ζητήματα με μείζονες 
επιπτώσεις για διάφορους τομείς σε 
ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο·

Or. fr

Τροπολογία 86
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. επισημαίνει πόσο σημαντικοί είναι 
τομείς όπως η ενέργεια και οι μεταφορές
στη διάρθρωση του κόστους της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας· είναι της 
άποψης ότι η ανταγωνιστικότητα αυτών 
των τομέων πρέπει να βελτιωθεί 
περαιτέρω μέσω της ιδιωτικοποίησης· με 
αυτό το σκεπτικό, είναι πεπεισμένο ότι 
απαιτείται ο περιορισμός του ποσοστού 
δημόσιας χρηματοδότησης προς 
εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε 
ελευθερωμένες αγορές, καθώς και η λήψη 
μέτρων για την ελεύθερη παροχή 
υπηρεσιών σε όλα τα μέσα μεταφορών·

Or. es
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Τροπολογία 87
Reinhard Bütikofer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. θεωρεί ότι πρέπει να εδραιωθούν 
μακροοικονομικές γενικές προϋποθέσεις,
στο πλαίσιο των οποίων θα μπορεί να 
ανθίσει η ευρωπαϊκή βιομηχανία, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την 
πραγματικότητα της ανεπάρκειας και της 
εξάντλησης των πόρων· στο πλαίσιο 
αυτό, δεν πρέπει να στοχεύει μόνο στην 
προώθηση της ανταγωνιστικότητας του 
παρόντος αλλά, κυρίως, στη διασφάλιση 
της ανταγωνιστικότητας του μέλλοντος·

Or. en

Τροπολογία 88
Damien Abad, Amalia Sartori, Antonio Cancian

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. είναι της άποψης ότι η βιομηχανική 
πολιτική της ΕΕ πρέπει επίσης να 
βασίζεται σε πρακτικά προγράμματα, τα 
οποία θα αποφέρουν απτά οφέλη για τις 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους 
πολίτες, όπως τα προγράμματα GMES, 
Galileo και ITER·

Or. fr

Τροπολογία 89
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. εκφράζει την άποψη ότι η 
βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ πρέπει 
να προσδιορίσει στρατηγικά πεδία για την 
υλοποίηση επενδύσεων, και καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
αποτυπώσουν αυτές τις προτεραιότητες 
στις μελλοντικές δημοσιονομικές 
προοπτικές, τους ετήσιους 
προϋπολογισμούς και τις πολιτικές της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 90
Marian-Jean Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. επισημαίνει το γεγονός ότι τα διάφορα 
μέτρα που προτείνονται από την 
Επιτροπή πρέπει να παραμείνουν 
οικονομικά προσιτά για τους 
καταναλωτές, ιδίως σε μια συγκυρία 
κατά την οποία η ευρωπαϊκή οικονομία 
βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της 
ανάκαμψης από τη χειρότερη κρίση που 
έχει βιώσει εδώ και δεκαετίες·

Or. en

Τροπολογία 91
Evžen Tošenovský

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. επισημαίνει το γεγονός ότι τα διάφορα 
μέτρα που προτείνονται από την 
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Επιτροπή πρέπει να παραμείνουν 
οικονομικά προσιτά για τους 
καταναλωτές, ιδίως σε μια συγκυρία 
κατά την οποία η ευρωπαϊκή οικονομία 
βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της 
ανάκαμψης από τη χειρότερη οικονομική 
κρίση που έχει βιώσει εδώ και δεκαετίες·

Or. en

Τροπολογία 92
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. θεωρεί σημαντική την έγκριση 
ολοκληρωμένης βιομηχανικής πολιτικής, 
στο πλαίσιο της οποίας οι ευρωπαϊκές 
πρωτοβουλίες σε όλους τους τομείς θα 
είναι συμπληρωματικές και δεν θα 
συγκρούονται με τον κοινό στόχο της 
ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 93
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. ζητεί μετ’ επιτάσεως από την 
Επιτροπή να επισπεύσει τις διαδικασίες 
για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς 
της ΕΕ, διότι αποτελεί προϋπόθεση για 
την καθιέρωση ανταγωνιστικής
βιομηχανίας, καθώς και για την 
καινοτομία·

Or. en
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Τροπολογία 94
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. επισημαίνει το γεγονός ότι ο θεμιτός 
ανταγωνισμός, σε συνδυασμό με τις 
ανοικτές αγορές, είναι ζωτικής σημασίας
για την ανάδυση νέων και δυναμικών 
βιομηχανικών κλάδων·

Or. en

Τροπολογία 95
Reinhard Bütikofer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. είναι πεπεισμένο ότι, όχι μόνο ο 
δημόσιος, αλλά κυρίως ο ιδιωτικός 
τομέας θα διαδραματίσει ουσιαστικό 
ρόλο στις επενδύσεις για την 
αναδιάρθρωση και την ανάπτυξη νέων 
βιομηχανικών τομέων, διασφαλίζοντας 
τόσο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης 
όσο και τη μετάβαση σε μια οικονομία με 
αποδοτική χρήση πόρων και χαμηλές 
εκπομπές άνθρακα· θεωρεί, ως εκ τούτου, 
ουσιαστικής σημασίας τη θέσπιση του 
κατάλληλου πλαισίου για την τόνωση 
αυτών των ιδιωτικών επενδύσεων·

Or. en

Τροπολογία 96
Reinhard Bütikofer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 γ (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3γ. φρονεί, εν προκειμένω, ότι οι 
διαρθρωτικές αλλαγές στα εθνικά και 
διεθνή χρηματοοικονομικά και 
φορολογικά συστήματα, 
συμπεριλαμβανομένης, για παράδειγμα,
της μεταστροφής των φορολογικών 
πολιτικών από την εργασία προς τους 
πόρους, καθώς και της εσωτερίκευσης 
του εξωτερικού κόστους, είναι ουσιώδεις 
για τη δημιουργία του οικονομικού 
πλαισίου εντός του οποίου θα καταστεί 
δυνατή η ενθάρρυνση των ιδιωτικών και 
δημόσιων επενδύσεων, αλλά και η 
επίτευξη των στόχων μιας βιώσιμης
βιομηχανικής πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 97
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι η νέα ολοκληρωμένη 
προσέγγιση χρειάζεται μια άρτια 
συνεργασία στους κόλπους της Επιτροπής 
και ζητεί από την Επιτροπή να 
δημιουργήσει προς το σκοπό αυτό μια 
μόνιμη ειδική ομάδα (Task Force) για τη 
βιομηχανική πολιτική·

4. υπογραμμίζει ότι η νέα ολοκληρωμένη 
προσέγγιση χρειάζεται μια άρτια 
συνεργασία στους κόλπους της Επιτροπής 
και ζητεί από την Επιτροπή να 
δημιουργήσει προς τον σκοπό αυτόν μια 
μόνιμη ειδική ομάδα (Task Force) για τη 
βιομηχανική πολιτική· υπογραμμίζει ότι η 
νέα ολοκληρωμένη προσέγγιση χρήζει 
άρτιας συνεργασίας στους κόλπους της 
Επιτροπής και ζητεί από την Επιτροπή 
να δημιουργήσει προς τον σκοπό αυτόν
μια μόνιμη ειδική ομάδα (Task Force) για 
τη βιομηχανική πολιτική· καλεί, επιπλέον, 
την Επιτροπή να επικεντρωθεί 
περισσότερο στις πτυχές της 
ανταγωνιστικότητας κατά τη διαδικασία 
εκτίμησης των επιπτώσεων («Έλεγχος 
ανταγωνιστικότητας») και να υλοποιήσει 
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το συντομότερο δυνατόν αυτό το 
σημαντικό τμήμα της ευφυούς ρύθμισης·

Or. en

Τροπολογία 98
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι η νέα ολοκληρωμένη 
προσέγγιση χρειάζεται μια άρτια 
συνεργασία στους κόλπους της Επιτροπής 
και ζητεί από την Επιτροπή να 
δημιουργήσει προς το σκοπό αυτό μια 
μόνιμη ειδική ομάδα (Task Force) για τη 
βιομηχανική πολιτική·

4. υπογραμμίζει ότι η νέα ολοκληρωμένη 
προσέγγιση χρειάζεται μια άρτια 
συνεργασία στους κόλπους της Επιτροπής 
και ζητεί από την Επιτροπή να 
δημιουργήσει προς τον σκοπό αυτόν μια 
μόνιμη ανταγωνιστική ειδική ομάδα (Task 
Force), η οποία θα περιλαμβάνει 
αμφότερες τη βιομηχανική πολιτική και 
την πολιτική για την καινοτομία,
αξιολογώντας όλες τις πολιτικές 
πρωτοβουλίες και διασφαλίζοντας την 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας σε 
όλες τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής: η 
ευφυής ρύθμιση, οι εκ των προτέρων και 
εκ των υστέρων εκτιμήσεις των 
επιπτώσεων και η θέσπιση διεθνών 
κριτηρίων αξιολόγησης αποτελούν 
πρακτικές που χρήζουν περαιτέρω 
ανάπτυξης και εφαρμογής από όλες τις 
Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 99
Herbert Reul, Jan Březina, Daniel Caspary, Amalia Sartori, Jens Rohde, Jürgen 
Creutzmann, Werner Langen, Eija-Riitta Korhola, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Aldo Patriciello, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner, Bendt Bendtsen, 
Jorgo Chatzimarkakis, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι η νέα ολοκληρωμένη 
προσέγγιση χρειάζεται μια άρτια 
συνεργασία στους κόλπους της Επιτροπής 
και ζητεί από την Επιτροπή να 
δημιουργήσει προς το σκοπό αυτό μια 
μόνιμη ειδική ομάδα (Task Force) για τη 
βιομηχανική πολιτική·

4. υπογραμμίζει ότι η νέα ολοκληρωμένη 
προσέγγιση χρειάζεται μια άρτια 
συνεργασία στους κόλπους της Επιτροπής 
και ζητεί από την Επιτροπή να 
δημιουργήσει προς το σκοπό αυτό μια 
μόνιμη ειδική ομάδα (Task Force) για τη 
βιομηχανική πολιτική· καλεί επιπλέον την 
Επιτροπή να εστιάσει περισσότερο στις 
πτυχές της ανταγωνιστικότητας κατά τη 
διαδικασία εκτίμησης των επιπτώσεων 
(«Έλεγχος ανταγωνιστικότητας»), να 
προβεί σε εκ των υστέρων εκτιμήσεις των 
σωρευτικών επιπτώσεων των 
νομοθετικών πράξεων και να εφαρμόσει 
το συντομότερο δυνατόν αυτό το 
σημαντικό τμήμα της ευφυούς ρύθμισης·

Or. en

Τροπολογία 100
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι η νέα ολοκληρωμένη 
προσέγγιση χρειάζεται μια άρτια 
συνεργασία στους κόλπους της Επιτροπής 
και ζητεί από την Επιτροπή να 
δημιουργήσει προς το σκοπό αυτό μια 
μόνιμη ειδική ομάδα (Task Force) για τη 
βιομηχανική πολιτική·

4. υπογραμμίζει ότι η νέα ολοκληρωμένη 
προσέγγιση χρειάζεται μια άρτια 
συνεργασία στους κόλπους της Επιτροπής 
και ζητεί από την Επιτροπή να 
δημιουργήσει προς το σκοπό αυτό μια 
μόνιμη ειδική ομάδα (Task Force) για τη 
βιομηχανική πολιτική· καλεί επιπλέον την 
Επιτροπή να εστιάσει περισσότερο στις 
πτυχές της ανταγωνιστικότητας κατά τη 
διαδικασία εκτίμησης των επιπτώσεων 
(«Έλεγχος ανταγωνιστικότητας»), και να 
εφαρμόσει το συντομότερο δυνατόν αυτό 
το σημαντικό τμήμα της ευφυούς 
ρύθμισης·

Or. en
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Τροπολογία 101
Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι η νέα ολοκληρωμένη 
προσέγγιση χρειάζεται μια άρτια 
συνεργασία στους κόλπους της Επιτροπής 
και ζητεί από την Επιτροπή να 
δημιουργήσει προς το σκοπό αυτό μια 
μόνιμη ειδική ομάδα (Task Force) για τη 
βιομηχανική πολιτική·

4. υπογραμμίζει ότι η νέα ολοκληρωμένη 
προσέγγιση χρειάζεται μια άρτια 
συνεργασία στους κόλπους της Επιτροπής 
και ζητεί από την Επιτροπή να 
δημιουργήσει προς το σκοπό αυτό μια 
μόνιμη ειδική ομάδα (Task Force) για τη 
βιομηχανική πολιτική· καλεί επιπλέον την 
Επιτροπή να εστιάσει και στις πτυχές της 
ανταγωνιστικότητας κατά τη διαδικασία 
εκτίμησης των επιπτώσεων («Έλεγχος 
ανταγωνιστικότητας»), και να εφαρμόσει 
αυτό το σημαντικό τμήμα της ευφυούς 
ρύθμισης·

Or. en

Τροπολογία 102
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι η νέα ολοκληρωμένη 
προσέγγιση χρειάζεται μια άρτια 
συνεργασία στους κόλπους της Επιτροπής 
και ζητεί από την Επιτροπή να 
δημιουργήσει προς το σκοπό αυτό μια 
μόνιμη ειδική ομάδα (Task Force) για τη 
βιομηχανική πολιτική·

4. υπογραμμίζει ότι η νέα ολοκληρωμένη 
προσέγγιση χρειάζεται μια άρτια 
συνεργασία στους κόλπους της Επιτροπής 
και, προς τον σκοπό αυτόν, ζητεί από την 
Επιτροπή να δημιουργήσει μια μόνιμη 
ειδική ομάδα (Task Force) για τη 
βιομηχανική πολιτική, η οποία θα είναι 
αρμόδια αφενός για την ανάλυση της 
κατάστασης της βιομηχανίας της ΕΕ 
βάσει δεδομένων που θα έχει συλλέξει και 
αφετέρου για τον προσδιορισμό των 
υφιστάμενων τομέων που παρουσιάζουν 
άνθιση, καθώς και τυχόν τομέων που 
αναμένεται να παρουσιάσουν άνθιση στο 
μέλλον βάσει των εξελίξεων στην 
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κοινωνία μας·

Or. fr

Τροπολογία 103
Reinhard Bütikofer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι η νέα ολοκληρωμένη 
προσέγγιση χρειάζεται μια άρτια 
συνεργασία στους κόλπους της Επιτροπής 
και ζητεί από την Επιτροπή να 
δημιουργήσει προς το σκοπό αυτό μια 
μόνιμη ειδική ομάδα (Task Force) για τη 
βιομηχανική πολιτική·

4. υπογραμμίζει ότι η νέα ολοκληρωμένη 
προσέγγιση χρειάζεται μια άρτια 
συνεργασία στους κόλπους της Επιτροπής 
και ζητεί από την Επιτροπή να 
δημιουργήσει προς τον σκοπό αυτόν μια 
μόνιμη ειδική ομάδα (Task Force) για τη 
βιομηχανική πολιτική· ο ρόλος δε της εν 
λόγω ειδικής ομάδας θα συνίσταται στην
τακτική αξιολόγηση της προόδου των 
πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της 
βιομηχανικής πολιτικής της ΕΕ, στην
προώθηση της συνεκτικότητας μεταξύ 
των διαφόρων συνιστωσών της και στον
εντοπισμό περαιτέρω προβλημάτων που 
χρήζουν αντιμετώπισης·

Or. en

Τροπολογία 104
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι η νέα ολοκληρωμένη 
προσέγγιση χρειάζεται μια άρτια 
συνεργασία στους κόλπους της Επιτροπής 
και ζητεί από την Επιτροπή να 
δημιουργήσει προς το σκοπό αυτό μια 
μόνιμη ειδική ομάδα (Task Force) για τη 
βιομηχανική πολιτική·

4. υπογραμμίζει ότι η νέα ολοκληρωμένη 
προσέγγιση χρειάζεται μια άρτια 
συνεργασία στους κόλπους της Επιτροπής 
και ζητεί από την Επιτροπή να 
δημιουργήσει προς το σκοπό αυτό μια 
μόνιμη ειδική ομάδα (Task Force) για τη 
βιομηχανική πολιτική, η οποία θα 
λαμβάνει δεόντως υπόψη την πολυμορφία 
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της βιομηχανικής παραγωγής στα κράτη 
μέλη και τη φύση της συμβολής της, με 
στόχο την ανάπτυξη της παραγωγής σε 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

Or. pt

Τροπολογία 105
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι η νέα ολοκληρωμένη 
προσέγγιση χρειάζεται μια άρτια 
συνεργασία στους κόλπους της Επιτροπής 
και ζητεί από την Επιτροπή να 
δημιουργήσει προς το σκοπό αυτό μια 
μόνιμη ειδική ομάδα (Task Force) για τη 
βιομηχανική πολιτική·

4. υπογραμμίζει ότι η νέα ολοκληρωμένη 
προσέγγιση χρειάζεται μια άρτια 
συνεργασία στους κόλπους της Επιτροπής 
και, προς τον σκοπό αυτόν, ζητεί από την 
Επιτροπή να δημιουργήσει μια μόνιμη 
ειδική ομάδα (Task Force) για τη 
βιομηχανική πολιτική, η οποία θα είναι 
αρμόδια για την παροχή έγκαιρων
προειδοποιήσεων, την παρακολούθηση 
πιθανών εξελίξεων και την υποβολή 
προτάσεων, θα διαθέτει δε οικείο 
προϋπολογισμό για τη διατήρηση των 
καθηκόντων της·

Or. fr

Τροπολογία 106
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι η νέα ολοκληρωμένη 
προσέγγιση χρειάζεται μια άρτια 
συνεργασία στους κόλπους της Επιτροπής 
και ζητεί από την Επιτροπή να 
δημιουργήσει προς το σκοπό αυτό μια 
μόνιμη ειδική ομάδα (Task Force) για τη 
βιομηχανική πολιτική·

4. υπογραμμίζει ότι η νέα ολοκληρωμένη 
προσέγγιση χρειάζεται μια άρτια 
συνεργασία στους κόλπους της Επιτροπής·
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Or. en

Τροπολογία 107
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι η νέα ολοκληρωμένη 
προσέγγιση χρειάζεται μια άρτια 
συνεργασία στους κόλπους της Επιτροπής 
και ζητεί από την Επιτροπή να 
δημιουργήσει προς το σκοπό αυτό μια 
μόνιμη ειδική ομάδα (Task Force) για τη 
βιομηχανική πολιτική·

4. υπογραμμίζει ότι η νέα ολοκληρωμένη 
προσέγγιση χρειάζεται μια άρτια 
συνεργασία στους κόλπους της Επιτροπής 
και ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε 
αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση,
προκειμένου να διασφαλισθεί η συνοχή 
της πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 108
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι η νέα ολοκληρωμένη 
προσέγγιση χρειάζεται μια άρτια 
συνεργασία στους κόλπους της Επιτροπής 
και ζητεί από την Επιτροπή να 
δημιουργήσει προς το σκοπό αυτό μια 
μόνιμη ειδική ομάδα (Task Force) για τη 
βιομηχανική πολιτική·

4. υπογραμμίζει ότι η νέα ολοκληρωμένη 
προσέγγιση χρειάζεται μια άρτια 
συνεργασία στους κόλπους της Επιτροπής,
καθώς και συνοχή μεταξύ των διαφόρων 
πολιτικών της Επιτροπής, και ζητεί από 
την Επιτροπή να δημιουργήσει προς τον
σκοπό αυτόν μια μόνιμη ειδική ομάδα 
(Task Force) για τη βιομηχανική πολιτική·

Or. en

Τροπολογία 109
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι η νέα ολοκληρωμένη 
προσέγγιση χρειάζεται μια άρτια 
συνεργασία στους κόλπους της Επιτροπής 
και ζητεί από την Επιτροπή να 
δημιουργήσει προς το σκοπό αυτό μια 
μόνιμη ειδική ομάδα (Task Force) για τη 
βιομηχανική πολιτική·

4. υπογραμμίζει ότι η νέα ολοκληρωμένη 
προσέγγιση χρειάζεται μια άρτια 
συνεργασία στους κόλπους της Επιτροπής,
καθώς και συνοχή μεταξύ των διαφόρων 
πολιτικών της Επιτροπής, και ζητεί από 
την Επιτροπή να δημιουργήσει προς τον
σκοπό αυτόν μια μόνιμη ειδική ομάδα 
(Task Force) για τη βιομηχανική πολιτική·

Or. en

Τροπολογία 110
Ioan Enciu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα 
μπορούσε να δημιουργήσει την πλέον 
ανταγωνιστική βιομηχανία παγκοσμίως, 
μέσω μεταξύ άλλων:
· νέων προτύπων ποιότητας και 
αποτελεσματικότητας,
· μείωσης του χρόνου που μεσολαβεί έως 
τη διάθεση στην αγορά των νέων 
προϊόντων, με τη βοήθεια προηγμένων 
εργαλείων, μεθόδων και διαδικασιών 
ΤΠΕ για την ανάλυση, τον σχεδιασμό, 
την παραγωγή και τη διαχείριση,
· διευκόλυνσης της ανάπτυξης των ΜΜΕ 
και του τομέα εξοπλισμού στο πλαίσιο 
της αλυσίδας εφοδιασμού,
· περισσότερο αποφασιστικών 
προσπαθειών αντιστοίχισης των 
συνεργειών μεταξύ της πολιτικής και της 
στρατιωτικής έρευνας·

Or. en
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Τροπολογία 111
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. υποστηρίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής που περιλαμβάνεται στο 
σημείο 3 της ανακοίνωσής της για τη 
συνεκτική ανάλυση των επιπτώσεων της 
μελλοντικής νομοθεσίας στη βιομηχανική 
πολιτική και για την αξιολόγηση της 
εφαρμογής της εν λόγω νομοθεσίας, και 
τονίζει ότι πρέπει να συμπεριληφθούν και 
οι κοινωνικοί εταίροι, αλλά και να 
διασφαλισθεί η μέγιστη δυνατή 
διαφάνεια·

Or. de

Τροπολογία 112
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. καλεί την Επιτροπή να λαμβάνει 
δεόντως υπόψη το ζήτημα της 
επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας σε 
όλες τις μελέτες εκτίμησης των 
επιπτώσεων που εκπονεί, ιδίως δε σε όσες 
διενεργούνται πριν από την υποβολή 
προτάσεων κανονισμών ή οδηγιών·

Or. fr

Τροπολογία 113
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει ότι μια νέα βιώσιμη βιομηχανική 
πολιτική μπορεί να είναι αποτελεσματική 
μόνον εάν εφαρμόζεται σε στενό 
συντονισμό με την πολιτική των κρατών 
μελών και, για το λόγο αυτό, ζητεί από την 
Επιτροπή να αναλάβει το 2011 κάθε 
χρήσιμη πρωτοβουλία για τον καθορισμό 
κατευθυντηρίων γραμμών και δεικτών και 
την προετοιμασία των στοιχείων που 
είναι αναγκαία για την παρακολούθηση 
και αξιολόγηση, σύμφωνα με τη Συνθήκη 
της Λισαβόνας (άρθρο 173, παράγραφος 
2)·

5. τονίζει ότι μια νέα βιώσιμη βιομηχανική 
πολιτική της ΕΕ μπορεί να είναι 
αποτελεσματική μόνον εάν εφαρμόζεται σε 
στενό συντονισμό με τη βιομηχανική
πολιτική των κρατών μελών και, για τον
λόγο αυτόν, ζητεί από την Επιτροπή να 
αναλάβει το 2011 κάθε χρήσιμη 
πρωτοβουλία για τον καθορισμό 
κατευθυντηρίων γραμμών, δεικτών και 
προτάσεων για την τήρηση των κανόνων 
περί θεμιτού ανταγωνισμού στην ενιαία 
αγορά της ΕΕ, σύμφωνα με τη Συνθήκη 
της Λισαβόνας (άρθρο 173, παράγραφος 
2)·

Or. pl

Τροπολογία 114
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει ότι μια νέα βιώσιμη βιομηχανική 
πολιτική μπορεί να είναι αποτελεσματική 
μόνον εάν εφαρμόζεται σε στενό 
συντονισμό με την πολιτική των κρατών 
μελών και, για το λόγο αυτό, ζητεί από την 
Επιτροπή να αναλάβει το 2011 κάθε 
χρήσιμη πρωτοβουλία για τον καθορισμό 
κατευθυντηρίων γραμμών και δεικτών και 
την προετοιμασία των στοιχείων που είναι 
αναγκαία για την παρακολούθηση και 
αξιολόγηση, σύμφωνα με τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας (άρθρο 173, παράγραφος 2)·

5. τονίζει ότι μια νέα βιώσιμη βιομηχανική 
πολιτική μπορεί να είναι αποτελεσματική 
μόνον εάν εφαρμόζεται σε στενό 
συντονισμό με την πολιτική των κρατών 
μελών και, για τον λόγο αυτόν, ζητεί από 
την Επιτροπή να αναλάβει το 2011 κάθε 
χρήσιμη πρωτοβουλία για τον καθορισμό 
κατευθυντηρίων γραμμών και δεικτών και 
την προετοιμασία των στοιχείων που είναι 
αναγκαία για την παρακολούθηση και 
αξιολόγηση, καθώς και τη διάδοση των 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών και 
πρακτικών, σύμφωνα με τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας (άρθρο 173, παράγραφος 2)·

Or. en
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Τροπολογία 115
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει ότι μια νέα βιώσιμη βιομηχανική 
πολιτική μπορεί να είναι αποτελεσματική 
μόνον εάν εφαρμόζεται σε στενό 
συντονισμό με την πολιτική των κρατών
μελών και, για το λόγο αυτό, ζητεί από την 
Επιτροπή να αναλάβει το 2011 κάθε 
χρήσιμη πρωτοβουλία για τον καθορισμό 
κατευθυντηρίων γραμμών και δεικτών και 
την προετοιμασία των στοιχείων που 
είναι αναγκαία για την παρακολούθηση 
και αξιολόγηση, σύμφωνα με τη Συνθήκη 
της Λισαβόνας (άρθρο 173, παράγραφος 
2)·

5. τονίζει ότι μια νέα βιώσιμη βιομηχανική 
πολιτική μπορεί να είναι αποτελεσματική 
μόνον εάν εφαρμόζεται σε στενό 
συντονισμό με την πολιτική των κρατών 
μελών και, για τον λόγο αυτόν, ζητεί από 
την Επιτροπή να αναλάβει το 2011 κάθε 
χρήσιμη πρωτοβουλία για τον καθορισμό 
κατευθυντηρίων γραμμών και δεικτών, 
καθώς και για την παρακολούθηση και 
αξιολόγηση των βιομηχανικών πολιτικών 
των κρατών μελών, σύμφωνα με τη 
Συνθήκη της Λισαβόνας (άρθρο 173, 
παράγραφος 2)·

Or. fr

Τροπολογία 116
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει ότι μια νέα βιώσιμη βιομηχανική 
πολιτική μπορεί να είναι αποτελεσματική 
μόνον εάν εφαρμόζεται σε στενό 
συντονισμό με την πολιτική των κρατών 
μελών και, για το λόγο αυτό, ζητεί από την 
Επιτροπή να αναλάβει το 2011 κάθε 
χρήσιμη πρωτοβουλία για τον καθορισμό 
κατευθυντηρίων γραμμών και δεικτών και 
την προετοιμασία των στοιχείων που είναι 
αναγκαία για την παρακολούθηση και 
αξιολόγηση, σύμφωνα με τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας (άρθρο 173, παράγραφος 2)·

5. τονίζει ότι μια νέα βιώσιμη βιομηχανική 
πολιτική μπορεί να είναι αποτελεσματική 
μόνον εάν εφαρμόζεται σε στενό 
συντονισμό με την πολιτική των κρατών 
μελών και, για τον λόγο αυτόν, ζητεί από 
την Επιτροπή να αναλάβει το 2011 κάθε 
χρήσιμη πρωτοβουλία για τον καθορισμό 
κατευθυντηρίων γραμμών και δεικτών, την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την 
προετοιμασία των στοιχείων που είναι 
αναγκαία για την παρακολούθηση και 
αξιολόγηση, σύμφωνα με τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας (άρθρο 173, παράγραφος 2)·

Or. es
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Τροπολογία 117
Ioan Enciu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει, 
από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο, ένα νέο πλαίσιο που θα 
παρέχει τη δυνατότητα και τα κίνητρα σε 
εταιρείες από διαφορετικά κράτη μέλη να 
συνεργάζονται αποτελεσματικότερα κατά 
τον καθορισμό και την υλοποίηση των 
βιομηχανικών προτεραιοτήτων τους· 
πιστεύει ότι αυτό θα ενισχύσει την 
ανταγωνιστικότητα των προϊόντων 
ευρωπαϊκής παραγωγής και θα βελτιώσει 
την ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες 
συνθήκες της παγκόσμιας αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 118
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. είναι πεπεισμένο ότι η επιτυχία μιας 
νέας βιώσιμης βιομηχανικής πολιτικής 
εξαρτάται από τη συμμετοχή όλων των 
ενδιαφερομένων μερών, ιδιαίτερα των 
κοινωνικών εταίρων· επισημαίνει ότι η 
Επιτροπή πρέπει να ενσωματώσει μια 
σαφή αρχή εταιρικής σχέσης σε όλους 
τομείς και σε όλες τις ενέργειες, στην 
οποία, περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η 
διαρκής κοινή πρόβλεψη και αξιολόγηση 
των αναμενόμενων εξελίξεων καθώς και η 
επανεξέταση 
στρατηγικών/ενεργειών/προγραμμάτων·

6. είναι πεπεισμένο ότι η επιτυχία μιας 
νέας βιώσιμης βιομηχανικής πολιτικής 
εξαρτάται από τη συμμετοχή όλων των 
ενδιαφερομένων μερών, ιδιαίτερα των 
κοινωνικών εταίρων και των 
περιφερειακών και τοπικών αρχών στο 
πλαίσιο της Επιτροπής των Περιφερειών· 
επισημαίνει ότι η Επιτροπή πρέπει να 
ενσωματώσει μια σαφή αρχή εταιρικής 
σχέσης σε όλους τομείς και σε όλες τις 
ενέργειες, στην οποία, περιλαμβάνεται, 
μεταξύ άλλων, η διαρκής κοινή πρόβλεψη 
και αξιολόγηση των αναμενόμενων 
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εξελίξεων καθώς και η επανεξέταση 
στρατηγικών/ενεργειών/προγραμμάτων·

Or. fr

Τροπολογία 119
Reinhard Bütikofer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. είναι πεπεισμένο ότι η επιτυχία μιας 
νέας βιώσιμης βιομηχανικής πολιτικής 
εξαρτάται από τη συμμετοχή όλων των 
ενδιαφερομένων μερών, ιδιαίτερα των 
κοινωνικών εταίρων· επισημαίνει ότι η 
Επιτροπή πρέπει να ενσωματώσει μια 
σαφή αρχή εταιρικής σχέσης σε όλους 
τομείς και σε όλες τις ενέργειες, στην 
οποία, περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η 
διαρκής κοινή πρόβλεψη και αξιολόγηση 
των αναμενόμενων εξελίξεων καθώς και η 
επανεξέταση 
στρατηγικών/ενεργειών/προγραμμάτων·

6. είναι πεπεισμένο ότι η επιτυχία μιας 
νέας βιώσιμης βιομηχανικής πολιτικής 
εξαρτάται από τη συμμετοχή όλων των 
ενδιαφερομένων μερών, ιδιαίτερα των 
κοινωνικών εταίρων και εκπροσώπων των 
ΜΜΕ και της κοινωνίας των πολιτών·
επισημαίνει ότι η Επιτροπή πρέπει να 
ενσωματώσει μια σαφή αρχή εταιρικής 
σχέσης σε όλους τομείς και σε όλες τις 
ενέργειες, στην οποία, περιλαμβάνεται, 
μεταξύ άλλων, η διαρκής κοινή πρόβλεψη 
και αξιολόγηση των αναμενόμενων 
εξελίξεων καθώς και η επανεξέταση
στρατηγικών/ενεργειών/προγραμμάτων·

Or. en

Τροπολογία 120
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. είναι πεπεισμένο ότι η επιτυχία μιας 
νέας βιώσιμης βιομηχανικής πολιτικής 
εξαρτάται από τη συμμετοχή όλων των 
ενδιαφερομένων μερών, ιδιαίτερα των 
κοινωνικών εταίρων· επισημαίνει ότι η 
Επιτροπή πρέπει να ενσωματώσει μια 
σαφή αρχή εταιρικής σχέσης σε όλους 
τομείς και σε όλες τις ενέργειες, στην 

6. είναι πεπεισμένο ότι η επιτυχία μιας 
νέας βιώσιμης βιομηχανικής πολιτικής 
εξαρτάται από τη συμμετοχή όλων των 
ενδιαφερομένων μερών· επισημαίνει ότι η 
Επιτροπή πρέπει να ενσωματώσει μια 
σαφή αρχή εταιρικής σχέσης σε όλους 
τομείς και σε όλες τις ενέργειες, στην 
οποία, περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η 
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οποία, περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η 
διαρκής κοινή πρόβλεψη και αξιολόγηση 
των αναμενόμενων εξελίξεων καθώς και η 
επανεξέταση 
στρατηγικών/ενεργειών/προγραμμάτων·

διαρκής κοινή πρόβλεψη και αξιολόγηση 
των αναμενόμενων εξελίξεων καθώς και η 
επανεξέταση 
στρατηγικών/ενεργειών/προγραμμάτων·

Or. en

Τροπολογία 121
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. είναι πεπεισμένο ότι η επιτυχία μιας 
νέας βιώσιμης βιομηχανικής πολιτικής 
εξαρτάται από τη συμμετοχή όλων των 
ενδιαφερομένων μερών, ιδιαίτερα των 
κοινωνικών εταίρων· επισημαίνει ότι η 
Επιτροπή πρέπει να ενσωματώσει μια 
σαφή αρχή εταιρικής σχέσης σε όλους 
τομείς και σε όλες τις ενέργειες, στην 
οποία, περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η 
διαρκής κοινή πρόβλεψη και αξιολόγηση 
των αναμενόμενων εξελίξεων καθώς και η 
επανεξέταση 
στρατηγικών/ενεργειών/προγραμμάτων·

6. είναι πεπεισμένο ότι η επιτυχία μιας 
νέας βιώσιμης βιομηχανικής πολιτικής 
εξαρτάται από τη συμμετοχή όλων των 
ενδιαφερομένων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 
εταίρων· επισημαίνει ότι η Επιτροπή 
πρέπει να ενσωματώσει μια σαφή αρχή 
εταιρικής σχέσης σε όλους τομείς και σε 
όλες τις ενέργειες, στην οποία, 
περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η διαρκής 
κοινή πρόβλεψη και αξιολόγηση των 
αναμενόμενων εξελίξεων καθώς και η 
επανεξέταση 
στρατηγικών/ενεργειών/προγραμμάτων·

Or. en

Τροπολογία 122
Marian-Jean Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. είναι πεπεισμένο ότι η επιτυχία μιας 
νέας βιώσιμης βιομηχανικής πολιτικής 
εξαρτάται από τη συμμετοχή όλων των 
ενδιαφερομένων μερών, ιδιαίτερα των 
κοινωνικών εταίρων· επισημαίνει ότι η 

6. είναι πεπεισμένο ότι η επιτυχία μιας 
νέας βιώσιμης βιομηχανικής πολιτικής 
εξαρτάται από τη συμμετοχή όλων των 
ενδιαφερομένων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 
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Επιτροπή πρέπει να ενσωματώσει μια 
σαφή αρχή εταιρικής σχέσης σε όλους 
τομείς και σε όλες τις ενέργειες, στην 
οποία, περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η 
διαρκής κοινή πρόβλεψη και αξιολόγηση 
των αναμενόμενων εξελίξεων καθώς και η 
επανεξέταση 
στρατηγικών/ενεργειών/προγραμμάτων·

εταίρων· επισημαίνει ότι η Επιτροπή 
πρέπει να ενσωματώσει μια σαφή αρχή 
εταιρικής σχέσης σε όλους τομείς και σε 
όλες τις ενέργειες, στην οποία, 
περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η διαρκής 
κοινή πρόβλεψη και αξιολόγηση των 
αναμενόμενων εξελίξεων καθώς και η 
επανεξέταση 
στρατηγικών/ενεργειών/προγραμμάτων·

Or. en

Τροπολογία 123
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. τονίζει ότι η ισχύουσα βιομηχανική 
πολιτική στην ΕΕ διαμορφώνεται κυρίως 
από τις ανάγκες (τα κέρδη) των διεθνών 
επιχειρήσεων, και όχι από τα συμφέροντα 
της Ένωσης·

Or. pl

Τροπολογία 124
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. διαπιστώνει ότι η βιομηχανική 
πολιτική εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 
την προστασία της βιομηχανίας της ΕΕ 
έναντι του αθέμιτου ανταγωνισμού από 
τρίτες χώρες·

Or. pl
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Τροπολογία 125
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει 
χωρίς καθυστέρηση συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση 
της εφαρμογής και να υποβάλλει ετησίως 
έκθεση προόδου·

7. ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει 
χωρίς καθυστέρηση συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση 
της εφαρμογής της εν λόγω στρατηγικής 
και να υποβάλλει ετησίως έκθεση 
προόδου· εκτιμά, επιπλέον, ότι η 
αποτελεσματικότητα αυτών των 
κατευθυντήριων γραμμών και 
πρωτοβουλιών πρέπει να 
επαναξιολογείται ετησίως από την 
Επιτροπή, ούτως ώστε να εντοπίζονται 
τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν κατά 
την εφαρμογή τους και να καθορίζονται 
πρόσθετοι στόχοι, προκειμένου να 
διασφαλισθεί ότι η βιομηχανική πολιτική 
της ΕΕ θα βρίσκεται πάντα στην πρώτη 
γραμμή της προόδου·

Or. fr

Τροπολογία 126
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Χρηματοδότηση
7α. απευθύνει έκκληση για φιλόδοξη 
χρηματοδότηση της βιομηχανικής 
πολιτικής και των εγκαταστάσεων 
υποδομών (ιδίως των υποδομών έρευνας 
και ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και 
μεταφορών (ΔΕΔ)) – των «υπηρεσιών 
κοινής ωφελείας» που απαρτίζουν το 
εταιρικό περιβάλλον· θεωρεί ουσιώδη, 
προς τον σκοπό αυτόν, την έκδοση 
ομολόγων της ΕΕ (ευρωομόλογα ή 
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ομόλογα για τη χρηματοδότηση έργων),
προκειμένου να δύναται η Ένωση να 
χρηματοδοτεί την καινοτομία, τις 
υποδομές και την επαναβιομηχάνιση·

Or. fr

Τροπολογία 127
Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. επισημαίνει ότι η διεθνοποίηση 
αποτελεί βασικό παράγοντα της 
επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας, 
και ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή να 
εντείνει τις προσπάθειες για τη μέγιστη 
δυνατή προώθηση των γνώσεων που 
έχουν αποκτηθεί σε ολόκληρο το φάσμα 
των δικτύων υποστήριξης των 
επιχειρήσεων, ούτως ώστε να μπορέσουν 
να τις αξιοποιήσουν οι εταιρείες που 
βρίσκονται σε διαδικασία διεθνοποίησης·

Or. es

Τροπολογία 128
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. τάσσεται υπέρ της ανάγκης
προώθησης ενός κατάλληλου 
περιβάλλοντος, στο οποίο οι επιχειρήσεις 
θα μπορούν να εφαρμόσουν τις αρχές της 
ευφυούς ρύθμισης, και ζητεί να δοθεί 
περαιτέρω έμφαση στον έλεγχο της 
ανταγωνιστικότητας μέσω της εξέτασης 
των επιπτώσεων των ευρωπαϊκών 
νομοθετικών πρωτοβουλιών·
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Or. en

Τροπολογία 129
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. υπογραμμίζει τη ζωτική σημασία των 
ελεύθερων συναλλαγών για την ανάπτυξη 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας·

Or. sv

Τροπολογία 130
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. τονίζει ότι οι πανευρωπαϊκές δομές 
και υποδομές που στοχεύουν στη 
συγκέντρωση πηγών και πόρων θα 
μπορούσαν να δρομολογήσουν ένα 
πανευρωπαϊκό βιομηχανικό πρότυπο, 
ικανό να συμμετάσχει στον ανταγωνισμό 
της παγκόσμιας αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 131
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 – εισαγωγικό μέρος 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει ότι οι καινοτομίες αποτελούν τη 
βασική κινητήρια δύναμη της 
βιομηχανικής πολιτικής και ότι όλες οι 

8. τονίζει ότι οι καινοτομίες αποτελούν τη 
βασική κινητήρια δύναμη της 
βιομηχανικής πολιτικής και της 



AM\838749EL.doc 67/99 PE452.697v01-00

EL

πρωτοβουλίες που στηρίζουν καινοτομίες ανάπτυξης και ότι όλες οι πρωτοβουλίες 
που στηρίζουν καινοτομίες

Or. fr

Τροπολογία 132
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 – περίπτωση 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

  πρέπει να βασίζονται σε έναν περιεκτικό 
ορισμό της καινοτομίας ο οποίος 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα προϊόντα, 
τις υπηρεσίες, τις διαδικασίες, τη 
οργάνωση, την ποιότητα και τη διαχείριση,

  πρέπει να βασίζονται σε έναν περιεκτικό 
ορισμό της καινοτομίας ο οποίος 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα προϊόντα, 
τις υπηρεσίες, τις διαδικασίες, την
οργάνωση, την ποιότητα, τη διαχείριση, τη 
διάδοση και την προστασία,

Or. fr

Τροπολογία 133
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 – περίπτωση 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

  πρέπει να βασίζονται σε έναν περιεκτικό 
ορισμό της καινοτομίας ο οποίος 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα προϊόντα, 
τις υπηρεσίες, τις διαδικασίες, τη 
οργάνωση, την ποιότητα και τη διαχείριση,

  πρέπει να βασίζονται σε έναν περιεκτικό 
ορισμό της καινοτομίας ο οποίος 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα προϊόντα 
και τα παραγωγικά συστήματα, τις 
υπηρεσίες, τις διαδικασίες, την οργάνωση, 
την ποιότητα και τη διαχείριση,

Or. en

Τροπολογία 134
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 – περίπτωση 1 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

  πρέπει να βασίζονται σε έναν περιεκτικό 
ορισμό της καινοτομίας ο οποίος 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα προϊόντα, 
τις υπηρεσίες, τις διαδικασίες, τη 
οργάνωση, την ποιότητα και τη διαχείριση,

  πρέπει να βασίζονται σε έναν περιεκτικό 
ορισμό της καινοτομίας ο οποίος 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα προϊόντα, 
τις υπηρεσίες, την κατάρτιση, τις 
διαδικασίες, την οργάνωση, την ποιότητα 
και τη διαχείριση,

Or. fr

Τροπολογία 135
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 – περίπτωση 1 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις 
πολιτικές που εφαρμόζονται σε τρίτες 
χώρες και να προβαίνουν σε κατάλληλες 
προσαρμογές σε ορισμένες από τις 
εσωτερικές πολιτικές μας, όπως εκείνες 
που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις για 
την έρευνα, την ανάπτυξη και την 
καινοτομία,

Or. fr

Τροπολογία 136
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 – περίπτωση 1 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· πρέπει να καθοδηγούνται από την 
αγορά,

Or. en
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Τροπολογία 137
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 – περίπτωση 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

  πρέπει να περιλαμβάνουν ολόκληρη την 
αλυσίδα των διεργασιών και της 
προστιθέμενης αξίας και

· πρέπει, ειδικότερα, να περιλαμβάνουν 
ολόκληρη την αλυσίδα των διεργασιών και 
της προστιθέμενης αξίας, μέσω της 
παροχής στήριξης έως και τα τελευταία 
στάδια προ της κυκλοφορίας των 
προϊόντων στην αγορά, και

Or. fr

Τροπολογία 138
Reinhard Bütikofer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 – περίπτωση 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

  πρέπει να περιλαμβάνουν ολόκληρη την 
αλυσίδα των διεργασιών και της 
προστιθέμενης αξίας και

· πρέπει να περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό, 
την παραγωγή και τη σύνθεση των 
προϊόντων και των υπηρεσιών σε
ολόκληρη την αλυσίδα των διεργασιών και 
της προστιθέμενης αξίας και

Or. en

Τροπολογία 139
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 – περίπτωση 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

  πρέπει να έχουν ως γνώμονα όχι μόνον 
το προϊόν, αλλά και τις ανάγκες και τη 
χρησιμότητα, για να εξασφαλιστεί η 
ολοκληρωμένη εξέλιξη και η 
προσαρμοσμένη στο στόχο παραγωγή 

· πρέπει να είναι τεχνολογικά ουδέτερες·
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προς όφελος των καταναλωτών, των 
επιχειρήσεων και της κοινωνίας στο 
σύνολό της·

Or. en

Τροπολογία 140
Herbert Reul, Jan Březina, Daniel Caspary, Amalia Sartori, Jorgo Chatzimarkakis, 
Jens Rohde, Werner Langen, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Aldo Patriciello, 
Jürgen Creutzmann, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Jolanta Emilia 
Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 – περίπτωση 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

  πρέπει να έχουν ως γνώμονα όχι μόνον 
το προϊόν, αλλά και τις ανάγκες και τη 
χρησιμότητα, για να εξασφαλιστεί η 
ολοκληρωμένη εξέλιξη και η 
προσαρμοσμένη στο στόχο παραγωγή 
προς όφελος των καταναλωτών, των 
επιχειρήσεων και της κοινωνίας στο 
σύνολό της·

· πρέπει να είναι τεχνολογικά ουδέτερες·

Or. en

Τροπολογία 141
Reinhard Bütikofer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 – περίπτωση 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

  πρέπει να έχουν ως γνώμονα όχι μόνον το 
προϊόν, αλλά και τις ανάγκες και τη 
χρησιμότητα, για να εξασφαλιστεί η 
ολοκληρωμένη εξέλιξη και η 
προσαρμοσμένη στο στόχο παραγωγή προς 
όφελος των καταναλωτών, των 
επιχειρήσεων και της κοινωνίας στο 
σύνολό της·

  πρέπει να έχουν ως γνώμονα όχι μόνον το 
προϊόν, αλλά και τις ανάγκες και τη 
χρησιμότητα, καθώς και τις συνδεδεμένες 
υπηρεσίες, για να εξασφαλιστεί η 
ολοκληρωμένη εξέλιξη και η βιώσιμη,
προσαρμοσμένη στο στόχο παραγωγή προς 
όφελος των καταναλωτών, των 
επιχειρήσεων και της κοινωνίας στο 
σύνολό της·
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Or. en

Τροπολογία 142
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 – περίπτωση 3 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· πρέπει καταρχάς να στοχεύουν στην 
εξασφάλιση ευνοϊκού περιβάλλοντος για 
τις επενδύσεις των εταιρειών στην Ε&Α 
και στην καινοτομία, μέσω αποδοτικών 
συστημάτων χρηματοδότησης και 
μεγαλύτερης συνεργασίας μεταξύ των 
φορέων εντός και μεταξύ των διαφόρων 
βιομηχανικών κλάδων, καθώς και στο 
πλαίσιο των αλυσίδων αξίας, των 
ερευνητικών ιδρυμάτων και των 
πανεπιστημίων·

Or. en

Τροπολογία 143
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 – περίπτωση 3 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· πρέπει να εστιάζουν στον ρόλο που 
διαδραματίζει η παραγωγή στη φάση της 
καινοτομίας· εάν το σύνολο της 
βιομηχανικής παραγωγής 
μετεγκατασταθεί σε άλλες περιοχές του 
πλανήτη, η παραγωγή γνώσεων θα 
απολέσει τη βάση της στην Ευρώπη και 
θα μετεγκατασταθεί και αυτή, διότι οι
ιδέες που παράγονται στο «σχεδιαστήριο» 
δεν μπορούν να δοκιμαστούν άμεσα στην 
πράξη·

Or. da
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Τροπολογία 144
Reinhard Bütikofer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 – περίπτωση 3 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· πρέπει να περιλαμβάνουν ευφυή 
συνδυασμό μέτρων που θα αφορούν τόσο 
την πλευρά της προσφοράς όσο και την 
πλευρά της ζήτησης –οι οποίες διαφέρουν 
ενδεχομένως από τομέα σε τομέα–, και θα 
περικλείουν, ενδεικτικά, ρυθμιστικά 
κίνητρα, πρότυπα, σήμανση προϊόντων, 
δημόσιες συμβάσεις, μείωση του ΦΠΑ 
και φορολογικά κίνητρα·

Or. en

Τροπολογία 145
Reinhard Bütikofer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 – περίπτωση 3 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· πρέπει να επιτρέπουν την ανοικτή 
καινοτομία –και σε ορισμένους τομείς 
πολιτικής να εξετασθεί ακόμα και το 
ενδεχόμενο απαίτησης της ανοικτής
καινοτομίας– η οποία αποτελεί πλέον
μείζονα κινητήριο δύναμη για νέους 
τρόπους σκέψης και νέες εξελίξεις·

Or. en

Τροπολογία 146
Reinhard Bütikofer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 – περίπτωση 3 γ (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· πρέπει να προωθούν τη 
δημιουργικότητα και την καινοτομία εκ 
μέρους των εργαζομένων στο εσωτερικό 
δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών·

Or. en

Τροπολογία 147
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. τονίζει την ανάγκη σαφέστερης 
διάκρισης μεταξύ της έρευνας και της 
καινοτομίας, ως δραστηριοτήτων οι 
οποίες, αν και στενά συνδεδεμένες, 
διαθέτουν διαφορετικούς στόχους, μέσα, 
όργανα παρέμβασης και μεθόδους 
εργασίας: η έρευνα, που διενεργείται από 
επιχειρήσεις προς όφελος της δικής τους 
ανάπτυξης, πρέπει να δημιουργεί νέες 
γνώσεις και πρέπει, από τη φύση της, να 
είναι διερευνητική, ανεξάρτητη και 
ριψοκίνδυνη· η καινοτομία, απεναντίας, 
στοχεύει στη δημιουργία νέων προϊόντων, 
νέων υπηρεσιών και νέων διαδικασιών με 
άμεσο αντίκτυπο στην αγορά, την 
κοινωνία και τη ζωή των επιχειρήσεων 
αυτών καθαυτές·

Or. it

Τροπολογία 148
Reinhard Bütikofer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. πιστεύει ότι ιδιαίτερα η θέσπιση 
κριτηρίων αξιολόγησης και προτύπων 
έχει αποδειχθεί ισχυρή κινητήριος 
δύναμη για την προώθηση της 
καινοτομίας και της βιώσιμης 
ανταγωνιστικότητας σε αρκετούς 
βιομηχανικούς τομείς· απευθύνει έκκληση 
για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού 
συστήματος τυποποίησης μέσω μέτρων 
που θα προωθούν την απλοποίηση, τη 
διαφάνεια, τη μείωση του κόστους και τη 
συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων·

Or. en

Τροπολογία 149
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. εφιστά την προσοχή στην ανάγκη 
καλύτερου συντονισμού μεταξύ των 
κρατών μελών και στενότερης 
συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων,
μέσω επιχειρηματικών συσπειρώσεων, 
δικτύων και κέντρων αριστείας·

Or. fr

Τροπολογία 150
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. τονίζει ότι η ανταγωνιστικότητα της 
ΕΕ εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από 
τις δυνατότητες για καινοτομία, τις 
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εγκαταστάσεις έρευνας και ανάπτυξης 
και τη σύνδεση μεταξύ της καινοτομίας 
και της παραγωγικής διαδικασίας·

Or. en

Τροπολογία 151
Reinhard Bütikofer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8β. ζητεί από την Επιτροπή να 
παρουσιάσει στρατηγική για την 
προώθηση των συστημάτων υπηρεσιών 
προϊόντων (PPS), διότι τα συστήματα 
αυτά μπορούν να αποφέρουν ουσιαστική 
επιχειρηματική δραστηριότητα και 
ισορροπία μεταξύ εμπορικών και 
περιβαλλοντικών οφελών·

Or. en

Τροπολογία 152
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί να αυξηθούν σημαντικά οι 
ερευνητικές δαπάνες για την επόμενη 
περίοδο προγραμματισμού μετά το 2013 
(8ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα) 
(στόχος της ΕΕ: δημόσιες δαπάνες που 
αντιστοιχούν στο 1% του ΑΕΠ)· 
σημειώνει ότι, εκτός από την έρευνα και 
την καινοτομία που είναι κατά κύριο λόγο 
προσανατολισμένες προς τις διεργασίες, 
είναι απαραίτητη και η έρευνα σε βασικές 
διατομεακές τεχνολογίες και ότι επιπλέον 
πρέπει να απλοποιηθούν οι διαδικασίες·

9. ζητεί να αυξηθούν σημαντικά οι 
ερευνητικές δαπάνες για την επόμενη 
περίοδο προγραμματισμού μετά το 2013 
(8ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα) 
(στόχος της ΕΕ: 3% του ΑΕΠ για έρευνα 
και ανάπτυξη, 1% του ΑΕΠ για δημόσιες 
δαπάνες), ούτως ώστε η ευρωπαϊκή 
βιομηχανία να παραμείνει στην πρώτη 
γραμμή της τεχνολογίας και της 
παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας, 
κάνοντας κατά τον τρόπο αυτόν 
αποδοτική χρήση των ιδιωτικών
επενδύσεων· σημειώνει ότι, εκτός από την 
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έρευνα και την καινοτομία που είναι κατά 
κύριο λόγο προσανατολισμένες προς τις 
διεργασίες, είναι απαραίτητη και η έρευνα 
σε βασικές διατομεακές τεχνολογίες σε 
τομείς όπως οι ΤΠΕ, η κινητικότητα, η 
ενέργεια, η βιοτεχνολογία και η 
νανοτεχνολογία, και ότι επιπλέον πρέπει 
να απλοποιηθούν οι διαδικασίες·

Or. de

Τροπολογία 153
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί να αυξηθούν σημαντικά οι 
ερευνητικές δαπάνες για την επόμενη 
περίοδο προγραμματισμού μετά το 2013 
(8ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα) 
(στόχος της ΕΕ: δημόσιες δαπάνες που 
αντιστοιχούν στο 1% του ΑΕΠ)· σημειώνει 
ότι, εκτός από την έρευνα και την
καινοτομία που είναι κατά κύριο λόγο 
προσανατολισμένες προς τις διεργασίες, 
είναι απαραίτητη και η έρευνα σε βασικές 
διατομεακές τεχνολογίες και ότι επιπλέον 
πρέπει να απλοποιηθούν οι διαδικασίες·

9. ζητεί να αυξηθούν σημαντικά οι 
ερευνητικές δαπάνες για την επόμενη 
περίοδο προγραμματισμού μετά το 2013 
(8ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα) 
(στόχος της ΕΕ: δημόσιες δαπάνες που 
αντιστοιχούν στο 1% του ΑΕΠ)· σημειώνει 
ότι, εκτός από την ισχυρή εστίαση στην
έρευνα για τις καινοτόμες διαδικασίες, τη 
διαχείριση, την οργάνωση και τη 
συμμετοχή των εργαζομένων στην
καινοτομία, είναι απαραίτητη και η έρευνα 
σε βασικές διατομεακές τεχνολογίες και 
ότι επιπλέον πρέπει να απλοποιηθούν οι 
διαδικασίες·

Or. da

Τροπολογία 154
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί να αυξηθούν σημαντικά οι 
ερευνητικές δαπάνες για την επόμενη 

9. ζητεί να αυξηθούν σημαντικά και κατά 
προτεραιότητα οι ερευνητικές δαπάνες για 
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περίοδο προγραμματισμού μετά το 2013 
(8ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα) 
(στόχος της ΕΕ: δημόσιες δαπάνες που 
αντιστοιχούν στο 1% του ΑΕΠ)·  
σημειώνει ότι, εκτός από την έρευνα και 
την καινοτομία που είναι κατά κύριο λόγο 
προσανατολισμένες προς τις διεργασίες, 
είναι απαραίτητη και η έρευνα σε βασικές 
διατομεακές τεχνολογίες και ότι επιπλέον 
πρέπει να απλοποιηθούν οι διαδικασίες·

την επόμενη περίοδο προγραμματισμού 
μετά το 2013 (8ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για 
την Έρευνα) (στόχος της ΕΕ: δημόσιες 
δαπάνες που αντιστοιχούν στο 1% του 
ΑΕΠ)· σημειώνει ότι, εκτός από την 
έρευνα και την καινοτομία που είναι κατά 
κύριο λόγο προσανατολισμένες προς τις 
διεργασίες, είναι απαραίτητη και η έρευνα 
σε βασικές γενικές τεχνολογίες· τονίζει, 
επιπλέον, την ανάγκη να απλοποιηθούν οι 
διαδικασίες για την υλοποίηση 
προγραμμάτων πλαίσιο στον τομέα της
έρευνας·

Or. fr

Τροπολογία 155
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί να αυξηθούν σημαντικά οι 
ερευνητικές δαπάνες για την επόμενη 
περίοδο προγραμματισμού μετά το 2013 
(8ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα) 
(στόχος της ΕΕ: δημόσιες δαπάνες που 
αντιστοιχούν στο 1% του ΑΕΠ)·  
σημειώνει ότι, εκτός από την έρευνα και 
την καινοτομία που είναι κατά κύριο λόγο 
προσανατολισμένες προς τις διεργασίες, 
είναι απαραίτητη και η έρευνα σε βασικές 
διατομεακές τεχνολογίες και ότι επιπλέον
πρέπει να απλοποιηθούν οι διαδικασίες·

9. ζητεί να αυξηθούν σημαντικά οι 
ερευνητικές δαπάνες για την επόμενη 
περίοδο προγραμματισμού μετά το 2013 
(8ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα) 
(στόχος της ΕΕ: δημόσιες δαπάνες που 
αντιστοιχούν στο 1% του ΑΕΠ)· σημειώνει 
ότι, εκτός από την έρευνα και την 
καινοτομία που είναι κατά κύριο λόγο 
προσανατολισμένες προς τις διεργασίες, 
είναι απαραίτητη και η έρευνα σε βασικές 
διατομεακές τεχνολογίες· επιπλέον, πρέπει 
να απλοποιηθούν οι διαδικασίες, ιδίως η 
διαδικασία υποβολής αιτήσεων, 
προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα 
προβλήματα απορρόφησης·

Or. en



PE452.697v01-00 78/99 AM\838749EL.doc

EL

Τροπολογία 156
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί να αυξηθούν σημαντικά οι 
ερευνητικές δαπάνες για την επόμενη 
περίοδο προγραμματισμού μετά το 2013 
(8ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα) 
(στόχος της ΕΕ: δημόσιες δαπάνες που 
αντιστοιχούν στο 1% του ΑΕΠ)· 
σημειώνει ότι, εκτός από την έρευνα και 
την καινοτομία που είναι κατά κύριο λόγο 
προσανατολισμένες προς τις διεργασίες, 
είναι απαραίτητη και η έρευνα σε βασικές 
διατομεακές τεχνολογίες και ότι επιπλέον 
πρέπει να απλοποιηθούν οι διαδικασίες·

9. ζητεί οι ερευνητικές δαπάνες για την 
επόμενη περίοδο προγραμματισμού μετά 
το 2013 (8ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την 
Έρευνα) να αυξηθούν σημαντικά άνω του 
υφιστάμενου ποσοστού της τάξης του 6% 
από τους πόρους του προϋπολογισμού της 
ΕΕ· σημειώνει ότι, εκτός από την έρευνα 
και την καινοτομία που είναι κατά κύριο 
λόγο προσανατολισμένες προς τις 
διεργασίες, είναι απαραίτητη και η έρευνα 
σε βασικές διατομεακές τεχνολογίες και 
ότι επιπλέον πρέπει να απλοποιηθούν οι 
διαδικασίες·

Or. en

Τροπολογία 157
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί να αυξηθούν σημαντικά οι 
ερευνητικές δαπάνες για την επόμενη 
περίοδο προγραμματισμού μετά το 2013 
(8ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα) 
(στόχος της ΕΕ: δημόσιες δαπάνες που 
αντιστοιχούν στο 1% του ΑΕΠ)·  
σημειώνει ότι, εκτός από την έρευνα και 
την καινοτομία που είναι κατά κύριο λόγο 
προσανατολισμένες προς τις διεργασίες, 
είναι απαραίτητη και η έρευνα σε βασικές 
διατομεακές τεχνολογίες και ότι επιπλέον 
πρέπει να απλοποιηθούν οι διαδικασίες·

9. ζητεί να αυξηθούν σημαντικά οι 
ερευνητικές δαπάνες για την επόμενη 
περίοδο προγραμματισμού μετά το 2013 
(8ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα) 
(στόχος της ΕΕ: δημόσιες δαπάνες που 
αντιστοιχούν στο 1% του ΑΕΠ)· σημειώνει 
ότι, εκτός από την έρευνα και την 
καινοτομία που είναι κατά κύριο λόγο 
προσανατολισμένες προς τις διεργασίες, 
είναι απαραίτητη και η έρευνα σε βασικές 
διατομεακές τεχνολογίες και ότι επιπλέον 
πρέπει να απλοποιηθούν οι διοικητικές
διαδικασίες και οι διαδικασίες που 
στοχεύουν στην απόκτηση πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση·
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Or. fr

Τροπολογία 158
Marian-Jean Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9a. επισημαίνει ότι είναι ουσιώδης η 
σημαντική αύξηση αμφότερων των 
ιδιωτικών και των δημόσιων επενδύσεων 
στην έρευνα και ανάπτυξη, ούτως ώστε η 
βιομηχανία της ΕΕ να διατηρήσει την 
ηγετική θέση που κατέχει στον τομέα της 
τεχνολογίας, καθώς και την παγκόσμια 
ανταγωνιστικότητά της σε τομείς όπως οι 
αποδοτικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
και μεταφορές· επισημαίνει ότι, 
προκειμένου για τη στήριξη των 
αυξημένων ιδιωτικών επενδύσεων στην 
έρευνα και ανάπτυξη, απαιτούνται 
λειτουργικές αγορές για καινοτόμα 
προϊόντα και ένα σταθερό επενδυτικό 
περιβάλλον· η αύξηση της δημόσιας 
χρηματοδότησης για Ε&Α είναι αναγκαία 
για την κινητοποίηση των ιδιωτικών
επενδύσεων και την ενθάρρυνση της
συνεργασίας· η απλοποίηση δε των 
διαδικασιών δημόσιας χρηματοδότησης, 
ιδίως στα προγράμματα πλαίσιο της ΕΕ, 
αποτελεί προϋπόθεση για την ενίσχυση 
της συμμετοχής του βιομηχανικού τομέα·

Or. en

Τροπολογία 159
Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. επισημαίνει ότι είναι ουσιώδης η 
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σημαντική αύξηση αμφότερων των 
ιδιωτικών και των δημόσιων επενδύσεων 
στην έρευνα και ανάπτυξη, ούτως ώστε η 
βιομηχανία της ΕΕ να διατηρήσει την 
ηγετική θέση που κατέχει στον τομέα της 
τεχνολογίας, καθώς και την παγκόσμια 
ανταγωνιστικότητά της σε τομείς όπως οι 
αποδοτικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
και μεταφορές· επισημαίνει ότι, 
προκειμένου για τη στήριξη των 
αυξημένων ιδιωτικών επενδύσεων στην 
έρευνα και ανάπτυξη, απαιτούνται 
λειτουργικές αγορές για καινοτόμα 
προϊόντα και ένα σταθερό επενδυτικό 
περιβάλλον· φρονεί ότι η αύξηση της 
δημόσιας χρηματοδότησης για Ε&Α είναι 
αναγκαία για την κινητοποίηση των 
ιδιωτικών επενδύσεων και την 
ενθάρρυνση της συνεργασίας, και ότι η 
απλοποίηση των διαδικασιών δημόσιας 
χρηματοδότησης, ιδίως στα 
προγράμματα πλαίσιο της ΕΕ, αποτελεί 
προϋπόθεση για την ενίσχυση της 
συμμετοχής του βιομηχανικού τομέα·

Or. en

Τροπολογία 160
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. επισημαίνει ότι είναι ουσιώδης η 
σημαντική αύξηση αμφότερων των 
ιδιωτικών και των δημόσιων επενδύσεων 
στην έρευνα και ανάπτυξη, ούτως ώστε η 
βιομηχανία της ΕΕ να διατηρήσει την 
ηγετική θέση που κατέχει στον τομέα της 
τεχνολογίας, καθώς και την παγκόσμια 
ανταγωνιστικότητά της σε τομείς όπως οι 
αποδοτικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
και μεταφορές· επισημαίνει ότι, 
προκειμένου για τη στήριξη των 
αυξημένων ιδιωτικών επενδύσεων στην 
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έρευνα και ανάπτυξη, απαιτούνται 
λειτουργικές αγορές για καινοτόμα 
προϊόντα και ένα σταθερό επενδυτικό 
περιβάλλον· φρονεί ότι η αύξηση της 
δημόσιας χρηματοδότησης για Ε&Α είναι 
αναγκαία για την κινητοποίηση των 
ιδιωτικών επενδύσεων και την 
ενθάρρυνση της συνεργασίας, και ότι η 
απλοποίηση των διαδικασιών δημόσιας 
χρηματοδότησης, ιδίως στα 
προγράμματα πλαίσιο της ΕΕ, αποτελεί 
προϋπόθεση για την ενίσχυση της 
συμμετοχής του βιομηχανικού τομέα·

Or. en

Τροπολογία 161
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. επισημαίνει ότι είναι ουσιώδης η 
σημαντική αύξηση αμφότερων των 
ιδιωτικών και των δημόσιων επενδύσεων 
στην έρευνα και ανάπτυξη, ούτως ώστε η 
βιομηχανία της ΕΕ να διατηρήσει την 
ηγετική θέση που κατέχει στον τομέα της 
τεχνολογίας, καθώς και την παγκόσμια 
ανταγωνιστικότητά της σε τομείς όπως οι 
αποδοτικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
και μεταφορές· επισημαίνει ότι, 
προκειμένου για τη στήριξη των 
αυξημένων ιδιωτικών επενδύσεων στην 
έρευνα και ανάπτυξη, απαιτούνται 
λειτουργικές αγορές για καινοτόμα 
προϊόντα και ένα σταθερό επενδυτικό 
περιβάλλον· φρονεί ότι η αύξηση της 
δημόσιας χρηματοδότησης για Ε&Α είναι 
αναγκαία για την κινητοποίηση των 
ιδιωτικών επενδύσεων και την 
ενθάρρυνση της συνεργασίας, και ότι η 
απλοποίηση των διαδικασιών δημόσιας 
χρηματοδότησης, ιδίως στα 
προγράμματα πλαίσιο της ΕΕ, αποτελεί 
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προϋπόθεση για την ενίσχυση της 
συμμετοχής του βιομηχανικού τομέα·

Or. en

Τροπολογία 162
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. θεωρεί ότι οι κοινές τεχνολογικές 
πρωτοβουλίες (όπως η πρωτοβουλία 
«Clean Sky») αποτελούν εξαιρετικά 
χρήσιμα μέσα άντλησης χρηματοδότησης 
από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την ΕΕ και 
τον ιδιωτικό τομέα για καινοτόμα σχέδια 
με ισχυρό άμεσο αντίκτυπο· ζητεί να 
συνεχιστεί η χορήγηση χρηματοδότησης 
για τα υφιστάμενα έργα, ούτως ώστε να 
καταστεί δυνατή η ολοκλήρωσή τους, και 
θεωρεί κεφαλαιώδους σημασίας την 
ανάπτυξη νέων σχεδίων σε ελπιδοφόρους 
τομείς (όπως η βιοτεχνολογία, η 
νανοτεχνολογία, το διάστημα, οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα νέα 
μέσα μεταφορών και τα νέα υλικά)·

Or. fr

Τροπολογία 163
Jens Rohde

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι για να 
επιτύχει η Ευρώπη τα αναγκαία επίπεδα 
επενδύσεων ώστε να αποτελέσει η 
καινοτομία την κινητήριο δύναμη της 
οικονομικής ανάπτυξης, επιβάλλεται η 
αύξηση της χρηματοδότησης από τον 
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ιδιωτικό τομέα στον πεδίο της Ε&Α· 
καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να 
εξετάσει τους φραγμούς που εμποδίζουν 
τις επιχειρήσεις της Ευρώπης να 
προβαίνουν σε αντίστοιχο επίπεδο 
επενδύσεων με εκείνο των διεθνών
ομολόγων τους, π.χ. στις ΗΠΑ, και να 
λάβει κατάλληλα μέτρα, νομοθετικά και 
μη, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο·

Or. en

Τροπολογία 164
Evžen Tošenovský

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. τονίζει την ανάγκη μείωσης της
γραφειοκρατίας στο πλαίσιο 
προγραμμάτων χρηματοδότησης για την 
έρευνα και ανάπτυξη σε κοινοτικό, εθνικό 
και περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου 
να διασφαλισθεί η δίκαιη και ταχεία 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση και να 
επιταχυνθεί, ως εκ τούτου, η καινοτομία·

Or. en

Τροπολογία 165
Hermann Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. απευθύνει έκκληση για τη συνεπή 
αξιοποίηση και την ενίσχυση των 
διαθέσιμων επιστημονικών και 
τεχνολογικών δυνατοτήτων στα κράτη 
μέλη, ιδίως σε βασικές τεχνολογίες 
γενικής εφαρμογής·
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Or. de

Τροπολογία 166
Hermann Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. επικροτεί τη συγκρότηση ομάδας 
εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για 
την κατάρτιση κοινής, περισσότερο 
μακροπρόθεσμης στρατηγικής, καθώς 
και ενός σχεδίου δράσης για τις βασικές 
τεχνολογίες γενικής εφαρμογής, ούτως 
ώστε να μπορέσει να αξιοποιηθεί πλήρως 
το δυναμικό των εν λόγω τεχνολογιών·

Or. de

Τροπολογία 167
Reinhard Bütikofer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εξαίρει την επιτυχία της 
χρηματοδοτικής διευκόλυνσης 
καταμερισμού του κινδύνου (Risk Sharing 
Financial Facility (RSFF)) ως σημαντικού 
τρόπου χρηματοδότησης της έρευνας για 
τις ΜΜΕ μέσω της ΕΤΕπ και ενθαρρύνει 
ένθερμα την Επιτροπή να διαθέσει πολύ 
περισσότερες πιστώσεις στη RSFF·

10. εξαίρει την επιτυχία της
χρηματοδοτικής διευκόλυνσης 
καταμερισμού του κινδύνου (Risk Sharing 
Financial Facility (RSFF)) ως σημαντικού 
τρόπου χρηματοδότησης της έρευνας, της 
ανάπτυξης και της καινοτομίας για τις 
ΜΜΕ μέσω της ΕΤΕπ και ενθαρρύνει 
ένθερμα την Επιτροπή να διαθέσει πολύ 
περισσότερες πιστώσεις στην RSFF, ενώ 
θα πρέπει να προωθηθούν περαιτέρω οι 
άμεσες ιδιωτικές επενδύσεις και οι 
καινοτόμοι μηχανισμοί χρηματοδότησης, 
ιδίως για τις μικρότερες και τις 
νεοσύστατες εταιρείες·

Or. en
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Τροπολογία 168
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εξαίρει την επιτυχία της 
χρηματοδοτικής διευκόλυνσης 
καταμερισμού του κινδύνου (Risk Sharing 
Financial Facility (RSFF)) ως σημαντικού 
τρόπου χρηματοδότησης της έρευνας για 
τις ΜΜΕ μέσω της ΕΤΕπ και ενθαρρύνει 
ένθερμα την Επιτροπή να διαθέσει πολύ 
περισσότερες πιστώσεις στη RSFF·

10. εξαίρει την επιτυχία της 
χρηματοδοτικής διευκόλυνσης 
καταμερισμού του κινδύνου (Risk Sharing 
Financial Facility (RSFF)) ως σημαντικού 
τρόπου χρηματοδότησης της έρευνας για 
τις ΜΜΕ μέσω της ΕΤΕπ και ενθαρρύνει 
ένθερμα την Επιτροπή να διαθέσει πολύ 
περισσότερες πιστώσεις στην RSFF· 
τονίζει επίσης τη σημασία της 
διευκόλυνσης της πρόσβασης των ΜΜΕ 
σε προγράμματα καινοτομίας, μέσω της 
μείωσης των γραφειοκρατικών
επιβαρύνσεων·

Or. en

Τροπολογία 169
Michael Theurer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εξαίρει την επιτυχία της 
χρηματοδοτικής διευκόλυνσης 
καταμερισμού του κινδύνου (Risk Sharing 
Financial Facility (RSFF)) ως σημαντικού 
τρόπου χρηματοδότησης της έρευνας για 
τις ΜΜΕ μέσω της ΕΤΕπ και ενθαρρύνει 
ένθερμα την Επιτροπή να διαθέσει πολύ 
περισσότερες πιστώσεις στη RSFF·

10. εξαίρει την επιτυχία της
χρηματοδοτικής διευκόλυνσης 
καταμερισμού του κινδύνου (Risk Sharing 
Financial Facility (RSFF)) ως σημαντικού 
τρόπου χρηματοδότησης της έρευνας για 
τις ΜΜΕ μέσω της ΕΤΕπ και ενθαρρύνει 
ένθερμα την Επιτροπή να διαθέσει πολύ 
περισσότερες πιστώσεις στην RSFF· 
τονίζει επίσης τη σημασία της 
διευκόλυνσης της πρόσβασης των ΜΜΕ 
σε προγράμματα καινοτομίας, μέσω της 
μείωσης των γραφειοκρατικών 
επιβαρύνσεων·

Or. en
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Τροπολογία 170
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εξαίρει την επιτυχία της 
χρηματοδοτικής διευκόλυνσης 
καταμερισμού του κινδύνου (Risk Sharing 
Financial Facility (RSFF)) ως σημαντικού 
τρόπου χρηματοδότησης της έρευνας για 
τις ΜΜΕ μέσω της ΕΤΕπ και ενθαρρύνει 
ένθερμα την Επιτροπή να διαθέσει πολύ 
περισσότερες πιστώσεις στη RSFF·

10. εξαίρει την επιτυχία της 
χρηματοδοτικής διευκόλυνσης 
καταμερισμού του κινδύνου (Risk Sharing 
Financial Facility (RSFF)) ως σημαντικού 
τρόπου χρηματοδότησης της έρευνας μέσω 
της ΕΤΕπ και ενθαρρύνει ένθερμα την 
Επιτροπή να διαθέσει πολύ περισσότερες 
πιστώσεις για την προώθηση 
περισσότερων καινοτόμων σχεδίων 
υψηλού κινδύνου, καθώς και σχεδίων στα 
οποία συμμετέχουν κατάλληλες ΜΜΕ·

Or. de

Τροπολογία 171
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. ζητεί να εξετασθεί το ενδεχόμενο 
θέσπισης νέων, εναλλακτικών 
μηχανισμών για την αντιμετώπιση της 
έλλειψης χρηματοδότησης προς τις 
επιχειρήσεις της ΕΕ, ιδίως τις ΜΜΕ. 
Τέτοιου είδους μηχανισμοί πρέπει
· να βασίζονται σε συμπράξεις δημοσίου-
ιδιωτικού τομέα που θα κατανέμουν τους 
κινδύνους μεταξύ των ιδιωτικών και των 
δημόσιων επενδυτών, 
· να διασφαλίζουν ότι οι δημόσιες 
επενδύσεις θα έχουν το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα μόχλευσης, οδηγώντας κατά 
τον τρόπο αυτόν σε σημαντικές ιδιωτικές 
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επενδύσεις,
· να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες
ανάγκες των καινοτόμων ΜΜΕ, οι οποίες 
δεν διαθέτουν τις εγγυήσεις ή τα στοιχεία 
ενεργητικού που απαιτούνται για τη 
συγκέντρωση πόρων μέσω δανείων,
· να προωθούν την εμπορευματοποίηση 
των ευρημάτων της ευρωπαϊκής έρευνας, 
καθώς και τη μεταφορά τεχνολογιών
προς τις ΜΜΕ και
· να στηρίζουν τη δράση της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων,
ενώ πρέπει να έχουν τη μορφή των 
ακόλουθων μέσων:
· ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Χρηματοδότησης της Καινοτομίας 
(ΕΤΤΚ), ο ρόλος του οποίου θα 
συνίσταται στην υλοποίηση επενδύσεων
σε επιχειρήσεις κατά τη φάση εκκίνησης 
και ανάπτυξης δραστηριοτήτων, με βάση 
επιχειρηματικά κεφάλαια,
· ενός ευρωπαϊκού ταμείου ευρεσιτεχνιών, 
το οποίο θα διευκολύνει τη μεταφορά
τεχνολογιών μεταξύ των ερευνητικών 
κέντρων και των επιχειρήσεων, ιδίως δε 
των καινοτόμων ΜΜΕ,
· δανείων με ευνοϊκότερους όρους σε 
σχέση με τα αντίστοιχα δάνεια της 
αγοράς·

Or. fr

Τροπολογία 172
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. αναγνωρίζει το πρόβλημα της ΕΕ, η 
οποία διαθέτει λιγότερους νέους 
κορυφαίους καινοτόμους σε κλάδους 
υψηλής έντασης Ε&Α, ειδικότερα δε
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στους κλάδους της βιοτεχνολογίας και 
του Διαδικτύου· τονίζει, συνεπώς, την 
ανάγκη ενθάρρυνσης της ανάπτυξής τους 
μέσω της άρσης των συγκεκριμένων 
φραγμών που εγείρονται σε νέους 
κλάδους, και μέσω της στενής 
παρακολούθησης των αναδυόμενων 
καινοτόμων αγορών, προσαρμόζοντας τα 
συνδυασμένα μέσα πολιτικής στις 
ιδιαίτερες ανάγκες τους·

Or. en

Τροπολογία 173
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει 
ευνοϊκό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις 
που βρίσκονται στη φάση της εκκίνησης 
και της δημιουργίας θυγατρικών
εταιρειών, μέσω ειδικών υπηρεσιών που 
θα επιτρέπουν στους νεαρούς 
επιχειρηματίες να υπερβαίνουν τους 
παραδοσιακούς φραγμούς που εγείρονται 
κατά την έναρξη νέων παραγωγικών 
δραστηριοτήτων (φραγμών ως προς τις 
υποδομές, την πρόσβαση στην 
πληροφόρηση, το κόστος υπηρεσιών και
τη διαχείριση της διανοητικής 
ιδιοκτησίας)·

Or. it

Τροπολογία 174
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει 
νέες χρηματοδοτικές ευκαιρίες για την 
ενίσχυση της δυνατότητας των ΜΜΕ για
καινοτομία, δημιουργώντας ανανεώσιμα 
ταμεία καινοτομίας από πόρους του 
ΕΤΠΑ και διαδίδοντάς τα ως ορθή 
πρακτική·

Or. de

Τροπολογία 175
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε 
απογραφή των βέλτιστων πρακτικών στο 
πλαίσιο των υφιστάμενων και των 
σχεδιαζόμενων μηχανισμών 
χρηματοδότησης, των φορολογικών 
μέτρων και των οικονομικών κινήτρων, 
για την προώθηση της καινοτομίας, και 
ζητεί ετήσια επικαιροποίηση και 
αναθεώρηση της αποτελεσματικότητας 
των αντίστοιχων μέτρων·

Or. de

Τροπολογία 176
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. ζητεί, τέλος, από την ΕΕ να 
αντιδράσει στον κατακερματισμό της 
ευρωπαϊκής αγοράς επιχειρηματικών 
κεφαλαίων, προωθώντας τη δημιουργία 
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κοινοτικού καθεστώτος για την 
καθιέρωση πανευρωπαϊκών πόρων·

Or. fr

Τροπολογία 177
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η 
υλοποίηση επενδύσεων στην Ε&Α και την 
καινοτομία θα μπορούσε να επιτευχθεί 
μέσω φορολογικών κινήτρων σε εθνικό 
επίπεδο, καθώς και μέσω της πρόσβασης 
σε εξειδικευμένη χρηματοδότηση, για 
παράδειγμα μέσω επιχειρηματικού 
κεφαλαίου·

Or. en

Τροπολογία 178
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί να συνεχιστεί η τόνωση των 
τεχνολογιών υπέρ της βιώσιμης ανάπτυξης 
που άρχισε με το Πρόγραμμα Δράσης για 
την Περιβαλλοντική Τεχνολογία (ETAP) 
με τον συντονισμό ερευνητικών, 
περιβαλλοντικών και οικονομικών 
στρατηγικών και ζητεί να καταρτισθεί ένα 
φιλόδοξο σχέδιο παρακολούθησης του 
ETAP·

11. ζητεί να συνεχιστεί η τόνωση των 
τεχνολογιών υπέρ της βιώσιμης ανάπτυξης 
που άρχισε με το Πρόγραμμα Δράσης για 
την Περιβαλλοντική Τεχνολογία (ETAP) 
με τον συντονισμό ερευνητικών, 
περιβαλλοντικών και οικονομικών 
στρατηγικών και ζητεί να καταρτισθεί ένα 
φιλόδοξο σχέδιο παρακολούθησης του 
ETAP· υπογραμμίζει την ανάγκη αύξησης 
της χρηματοδότησης για το στρατηγικό 
σχέδιο ενεργειακών τεχνολογιών (σχέδιο 
ΣΕΤ)·

Or. en
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Τροπολογία 179
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί να συνεχιστεί η τόνωση των 
τεχνολογιών υπέρ της βιώσιμης ανάπτυξης 
που άρχισε με το Πρόγραμμα Δράσης για 
την Περιβαλλοντική Τεχνολογία (ETAP) 
με τον συντονισμό ερευνητικών, 
περιβαλλοντικών και οικονομικών 
στρατηγικών και ζητεί να καταρτισθεί ένα 
φιλόδοξο σχέδιο παρακολούθησης του 
ETAP·

11. ζητεί να συνεχιστεί η τόνωση των 
τεχνολογιών υπέρ της βιώσιμης ανάπτυξης 
που άρχισε με το Πρόγραμμα Δράσης για 
την Περιβαλλοντική Τεχνολογία (ETAP) 
με τον συντονισμό ερευνητικών, 
περιβαλλοντικών και οικονομικών 
στρατηγικών και ζητεί να καταρτισθεί ένα 
φιλόδοξο σχέδιο παρακολούθησης του 
ETAP, στο πλαίσιο του οποίου θα 
καταβάλλονται από κοινού προσπάθειες 
για την έρευνα, την εκπαίδευση, την
κατάρτιση και τη βιομηχανία·

Or. en

Τροπολογία 180
Reinhard Bütikofer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί να συνεχιστεί η τόνωση των 
τεχνολογιών υπέρ της βιώσιμης ανάπτυξης 
που άρχισε με το Πρόγραμμα Δράσης για 
την Περιβαλλοντική Τεχνολογία (ETAP) 
με τον συντονισμό ερευνητικών, 
περιβαλλοντικών και οικονομικών 
στρατηγικών και ζητεί να καταρτισθεί ένα 
φιλόδοξο σχέδιο παρακολούθησης του 
ETAP·

11. ζητεί να συνεχιστεί η τόνωση των 
τεχνολογιών υπέρ της βιώσιμης ανάπτυξης 
που άρχισε με το Πρόγραμμα Δράσης για 
την Περιβαλλοντική Τεχνολογία (ETAP) 
με τον συντονισμό ερευνητικών, 
περιβαλλοντικών και οικονομικών 
στρατηγικών και ζητεί να καταρτισθεί ένα 
φιλόδοξο σχέδιο παρακολούθησης του 
ETAP και να διατεθούν επαρκείς 
χρηματοδοτικοί πόροι για την υλοποίησή 
του·

Or. en
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Τροπολογία 181
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. προτείνει να εξετασθεί επίσης το 
ενδεχόμενο άλλων μορφών 
χρηματοδότησης για τη στήριξη της 
ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογιών,
φέροντας σε επαφή διάφορους
ενδιαφερόμενους φορείς σε διαφορετικά 
επίπεδα (ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό), 
αλλά και αξιοποιώντας ευρύ φάσμα 
μέσων, συμπεριλαμβανομένων των 
συμπράξεων δημοσίου-ιδιωτικού τομέα 
και των επιχειρηματικών κεφαλαίων·

Or. fr

Τροπολογία 182
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. ζητεί να επικεντρωθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στη στήριξη της καινοτομίας 
στο πλαίσιο της αποτελεσματικής και 
βιώσιμης χρήσης των πρώτων υλών·

Or. nl

Τροπολογία 183
Herbert Reul, Jan Březina, Daniel Caspary, Amalia Sartori, Werner Langen, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Eija-Riitta Korhola, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta 
Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπενθυμίζει ότι οι δημόσιες συμβάσεις, 
που αντιπροσωπεύουν το 17% του ΑΕΠ 
της ΕΕ, αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο 
για την τόνωση της καινοτομίας·
επισημαίνει ότι ανταγωνιστές, όπως η 
Κίνα και οι ΗΠΑ, έχουν θέσει φιλόδοξους 
στόχους για τις δημόσιες συμβάσεις που 
αφορούν καινοτόμα και οικολογικά 
προϊόντα, και ζητεί να τεθούν ανάλογοι 
στόχοι και για την ΕΕ·

12. υπενθυμίζει ότι οι δημόσιες συμβάσεις, 
που αντιπροσωπεύουν το 17% του ΑΕΠ 
της ΕΕ, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 
στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά· καλεί την 
Επιτροπή να βελτιώσει τους 
αποδεδειγμένους κανόνες που διέπουν τις 
δημόσιες συμβάσεις, όπου αυτό είναι 
αναγκαίο για τη διασφάλιση της 
διαφάνειας, της αμεροληψίας, της 
κατάργησης των διακρίσεων και της 
λήψης διορθωτικών μέτρων σε υψηλό 
επίπεδο στο μέλλον· ζητεί από την
Επιτροπή να παράσχει ενημέρωση 
σχετικά με τις υφιστάμενες δυνατότητες 
συμπερίληψης οικολογικών κριτηρίων σε 
προσκλήσεις υποβολής προσφορών βάσει 
των ισχυόντων κανόνων της ΕΕ περί των 
δημοσίων συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 184
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπενθυμίζει ότι οι δημόσιες συμβάσεις, 
που αντιπροσωπεύουν το 17% του ΑΕΠ 
της ΕΕ, αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο 
για την τόνωση της καινοτομίας·
επισημαίνει ότι ανταγωνιστές, όπως η 
Κίνα και οι ΗΠΑ, έχουν θέσει φιλόδοξους 
στόχους για τις δημόσιες συμβάσεις που 
αφορούν καινοτόμα και οικολογικά 
προϊόντα, και ζητεί να τεθούν ανάλογοι 
στόχοι και για την ΕΕ·

12. υπενθυμίζει ότι οι δημόσιες συμβάσεις, 
που αντιπροσωπεύουν το 17% του ΑΕΠ 
της ΕΕ, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 
στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά· καλεί την 
Επιτροπή να βελτιώσει τους ήδη 
αποδεδειγμένους κανόνες που διέπουν τις 
δημόσιες συμβάσεις, όπου αυτό είναι 
αναγκαίο για τη διασφάλιση της 
διαφάνειας, της αμεροληψίας και της 
κατάργησης των διακρίσεων· ζητεί από 
την Επιτροπή να παράσχει ενημέρωση 
σχετικά με τις υφιστάμενες δυνατότητες 
συμπερίληψης οικολογικών κριτηρίων σε 
προσκλήσεις υποβολής προσφορών βάσει 
των ισχυόντων κανόνων της ΕΕ περί των 
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δημοσίων συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 185
Damien Abad, Amalia Sartori, Antonio Cancian

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπενθυμίζει ότι οι δημόσιες συμβάσεις, 
που αντιπροσωπεύουν το 17% του ΑΕΠ 
της ΕΕ, αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο 
για την τόνωση της καινοτομίας· 
επισημαίνει ότι ανταγωνιστές, όπως η Κίνα 
και οι ΗΠΑ, έχουν θέσει φιλόδοξους 
στόχους για τις δημόσιες συμβάσεις που 
αφορούν καινοτόμα και οικολογικά 
προϊόντα, και ζητεί να τεθούν ανάλογοι 
στόχοι και για την ΕΕ·

12. υπενθυμίζει ότι οι δημόσιες συμβάσεις, 
που αντιπροσωπεύουν το 17% του ΑΕΠ 
της ΕΕ, αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο 
για την τόνωση της καινοτομίας· 
επισημαίνει ότι ανταγωνιστές, όπως η Κίνα 
και οι ΗΠΑ, έχουν θέσει φιλόδοξους 
στόχους για τις δημόσιες συμβάσεις που 
αφορούν καινοτόμα, βιώσιμα και 
οικολογικά προϊόντα, και ζητεί να τεθούν 
ανάλογοι στόχοι και για την ΕΕ, σύμφωνα 
με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»·
τονίζει ότι είναι ουσιώδης η διασφάλιση 
της αμοιβαίας πρόσβασης στις 
εξωτερικές αγορές, ιδίως δε στις αγορές 
δημοσίων συμβάσεων, ούτως ώστε να 
μπορούν οι επιχειρήσεις της ΕΕ να 
συμμετέχουν στον διεθνή ανταγωνισμό με 
δίκαιους όρους·

Or. fr

Τροπολογία 186
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπενθυμίζει ότι οι δημόσιες συμβάσεις, 
που αντιπροσωπεύουν το 17% του ΑΕΠ 
της ΕΕ, αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο 
για την τόνωση της καινοτομίας· 
επισημαίνει ότι ανταγωνιστές, όπως η Κίνα 

12. υπενθυμίζει ότι οι δημόσιες συμβάσεις, 
που αντιπροσωπεύουν το 17% του ΑΕΠ 
της ΕΕ, αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο 
για την τόνωση της καινοτομίας· ζητεί την 
απλοποίηση των κανόνων που διέπουν τις 
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και οι ΗΠΑ, έχουν θέσει φιλόδοξους 
στόχους για τις δημόσιες συμβάσεις που 
αφορούν καινοτόμα και οικολογικά 
προϊόντα, και ζητεί να τεθούν ανάλογοι 
στόχοι και για την ΕΕ·

δημόσιες συμβάσεις και τη συμμόρφωση 
προς τις αρχές της διαφάνειας και της 
πρόσβασης στην πληροφόρηση· τονίζει 
ότι είναι ουσιώδες να ενθαρρυνθεί ο 
ιδιωτικός τομέας ώστε να συμμετέχει 
περισσότερο σε δραστηριότητες 
καινοτομίας· επισημαίνει ότι 
ανταγωνιστές, όπως η Κίνα και οι ΗΠΑ, 
έχουν θέσει φιλόδοξους στόχους για τις 
δημόσιες συμβάσεις που αφορούν 
καινοτόμα και οικολογικά προϊόντα, και 
ζητεί να τεθούν ανάλογοι στόχοι και για 
την ΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 187
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπενθυμίζει ότι οι δημόσιες συμβάσεις, 
που αντιπροσωπεύουν το 17% του ΑΕΠ 
της ΕΕ, αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο 
για την τόνωση της καινοτομίας· 
επισημαίνει ότι ανταγωνιστές, όπως η Κίνα 
και οι ΗΠΑ, έχουν θέσει φιλόδοξους 
στόχους για τις δημόσιες συμβάσεις που 
αφορούν καινοτόμα και οικολογικά 
προϊόντα, και ζητεί να τεθούν ανάλογοι 
στόχοι και για την ΕΕ·

12. υπενθυμίζει ότι οι δημόσιες συμβάσεις, 
που αντιπροσωπεύουν το 17% του ΑΕΠ 
της ΕΕ, αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο 
για την τόνωση της καινοτομίας· 
επισημαίνει ότι ανταγωνιστές, όπως η Κίνα 
και οι ΗΠΑ, έχουν θέσει φιλόδοξους 
στόχους για τις δημόσιες συμβάσεις που 
αφορούν καινοτόμα και οικολογικά 
προϊόντα· υπενθυμίζει ότι ορισμένοι 
εταίροι εξακολουθούν να μην παρέχουν 
ισότιμη αμοιβαία πρόσβαση της 
βιομηχανίας μας στις δικές τους αγορές 
δημοσίων συμβάσεων, παρά το άνοιγμα 
της δικής μας αγοράς στη βιομηχανία 
τους·

Or. en
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Τροπολογία 188
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπενθυμίζει ότι οι δημόσιες συμβάσεις, 
που αντιπροσωπεύουν το 17% του ΑΕΠ 
της ΕΕ, αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο 
για την τόνωση της καινοτομίας· 
επισημαίνει ότι ανταγωνιστές, όπως η Κίνα 
και οι ΗΠΑ, έχουν θέσει φιλόδοξους 
στόχους για τις δημόσιες συμβάσεις που 
αφορούν καινοτόμα και οικολογικά 
προϊόντα, και ζητεί να τεθούν ανάλογοι 
στόχοι και για την ΕΕ·

12. υπενθυμίζει ότι οι δημόσιες συμβάσεις, 
που αντιπροσωπεύουν το 17% του ΑΕΠ 
της ΕΕ, αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο 
για την τόνωση της καινοτομίας· 
επισημαίνει ότι ανταγωνιστές, όπως η Κίνα 
και οι ΗΠΑ, έχουν θέσει φιλόδοξους 
στόχους για τις δημόσιες συμβάσεις που 
αφορούν καινοτόμα και οικολογικά 
προϊόντα, και ζητεί να τεθούν ανάλογοι 
στόχοι και για την ΕΕ, καθώς και να 
υποστηριχθούν οι νεοσύστατες εταιρείες, 
οι καινοτόμες ΜΜΕ/ΜΜΒ και οι 
εταιρείες μεσαίου μεγέθους που δεν 
ανήκουν σε μεγάλους ομίλους·

Or. fr

Τροπολογία 189
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπενθυμίζει ότι οι δημόσιες συμβάσεις, 
που αντιπροσωπεύουν το 17% του ΑΕΠ 
της ΕΕ, αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο 
για την τόνωση της καινοτομίας· 
επισημαίνει ότι ανταγωνιστές, όπως η Κίνα 
και οι ΗΠΑ, έχουν θέσει φιλόδοξους 
στόχους για τις δημόσιες συμβάσεις που 
αφορούν καινοτόμα και οικολογικά 
προϊόντα, και ζητεί να τεθούν ανάλογοι 
στόχοι και για την ΕΕ·

12. υπενθυμίζει ότι οι δημόσιες συμβάσεις, 
που αντιπροσωπεύουν το 17% του ΑΕΠ 
της ΕΕ, αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο 
για την τόνωση της καινοτομίας· 
επισημαίνει ότι ανταγωνιστές, όπως η Κίνα 
και οι ΗΠΑ, έχουν θέσει φιλόδοξους 
στόχους για τις δημόσιες συμβάσεις που 
αφορούν καινοτόμα και οικολογικά 
προϊόντα, και ζητεί να τεθούν ανάλογοι 
στόχοι και για την ΕΕ, καθώς και να 
συμπεριληφθεί η καινοτομία στα 
κριτήρια ανάθεσης, ούτως ώστε να 
καταστεί ευκολότερη η πρόσβαση των
ΜΜΕ σε δημόσιες συμβάσεις·



AM\838749EL.doc 97/99 PE452.697v01-00

EL

Or. fr

Τροπολογία 190
Reinhard Bütikofer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπενθυμίζει ότι οι δημόσιες συμβάσεις, 
που αντιπροσωπεύουν το 17% του ΑΕΠ 
της ΕΕ, αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο 
για την τόνωση της καινοτομίας· 
επισημαίνει ότι ανταγωνιστές, όπως η Κίνα 
και οι ΗΠΑ, έχουν θέσει φιλόδοξους 
στόχους για τις δημόσιες συμβάσεις που 
αφορούν καινοτόμα και οικολογικά 
προϊόντα, και ζητεί να τεθούν ανάλογοι 
στόχοι και για την ΕΕ·

12. υπενθυμίζει ότι οι δημόσιες συμβάσεις, 
που αντιπροσωπεύουν το 17% του ΑΕΠ 
της ΕΕ, αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο 
για την τόνωση της καινοτομίας και την 
ώθηση των αγορών προς βιώσιμα 
προϊόντα και βιώσιμες υπηρεσίες· 
επισημαίνει ότι ανταγωνιστές, όπως η Κίνα 
και οι ΗΠΑ, έχουν θέσει φιλόδοξους 
στόχους για τις δημόσιες συμβάσεις που 
αφορούν καινοτόμα και οικολογικά 
προϊόντα, και ζητεί να τεθούν ανάλογοι 
στόχοι και για την ΕΕ, ιδίως στους τομείς 
των οικοδομικών κατασκευών, της 
ενέργειας και των μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 191
Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Antonio Cancian

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπενθυμίζει ότι οι δημόσιες συμβάσεις, 
που αντιπροσωπεύουν το 17% του ΑΕΠ 
της ΕΕ, αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο 
για την τόνωση της καινοτομίας· 
επισημαίνει ότι ανταγωνιστές, όπως η Κίνα 
και οι ΗΠΑ, έχουν θέσει φιλόδοξους 
στόχους για τις δημόσιες συμβάσεις που 
αφορούν καινοτόμα και οικολογικά 
προϊόντα, και ζητεί να τεθούν ανάλογοι 
στόχοι και για την ΕΕ·

12. υπενθυμίζει ότι οι δημόσιες συμβάσεις, 
που αντιπροσωπεύουν το 17% του ΑΕΠ 
της ΕΕ, αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο 
για την τόνωση της καινοτομίας· 
επισημαίνει ότι ανταγωνιστές, όπως η Κίνα 
και οι ΗΠΑ, έχουν θέσει φιλόδοξους 
στόχους για τις δημόσιες συμβάσεις που 
αφορούν καινοτόμα και οικολογικά 
βιώσιμα προϊόντα, και ζητεί να τεθούν 
ανάλογοι στόχοι και για την ΕΕ, σε 
εναρμόνιση με τη στρατηγική «ΕΕ 2020»·
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Or. en

Τροπολογία 192
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. κρίνει σκπόπιμο η ΕΕ, αφενός, να 
προωθήσει προορατικά την ανάπτυξη 
επίσημων προτύπων σε διεθνές επίπεδο
και, αφετέρου, να αναπτύξει κατάλληλα 
πρότυπα σε τομείς όπου η ΕΕ έχει ειδικό 
συμφέρον που δεν συμμερίζεται η διεθνής 
κοινότητα ή σε τομείς που φέρουν 
ιδιαίτερα περιφερειακά χαρακτηριστικά·

Or. en

Τροπολογία 193
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. είναι της γνώμης ότι η σύσταση 
εταιρειών με δημόσια χρηματοδότηση 
παρεμποδίζει την καινοτομία και 
περιορίζει τις δυνατότητες για ιδιωτικές 
πρωτοβουλίες· ζητεί μετ’ επιτάσεως από 
τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι 
δημόσιες εταιρείες θα υπάρχουν μόνο σε 
τομείς στους οποίους η παρουσία τους 
είναι πραγματικά δικαιολογημένη·

Or. es
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. απευθύνει έκκληση στην Επιτροπή 
να επιτείνει τις προσπάθειές της για την
αποτροπή της μεταφοράς γνώσεων από 
την ΕΕ προς ολόκληρο τον κόσμο, ιδίως 
δε προς την Κίνα, η οποία συχνά δεν το 
ανταποδίδει·

Or. de


