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Τροπολογία 195
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα) (μεταξύ του υπότιτλου «Πόροι» και της παραγράφου 13)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. θεωρεί ότι η οικονομική ανάπτυξη 
μπορεί και πρέπει να αποσυνδεθεί από 
την αυξημένη χρήση των πόρων·

Or. sv

Τροπολογία 196
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 – εισαγωγικό μέρος 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. είναι πεπεισμένο ότι η σημαντική 
αύξηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων 
όσον αφορά τις πρώτες ύλες και τα 
αναλώσιμα υλικά θα ενισχύσει την 
ανταγωνιστική θέση της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας στην παγκόσμια σκηνή και, 
για τον λόγο αυτόν, ζητεί από την 
Επιτροπή να δώσει έμφαση στην 
αποδοτική χρήση των πόρων, μεταξύ 
άλλων:

13. είναι πεπεισμένο ότι η σημαντική 
αύξηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων 
όσον αφορά τις πρώτες ύλες και τα 
αναλώσιμα υλικά θα ενισχύσει την 
ανταγωνιστική θέση της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας στην παγκόσμια σκηνή και, 
για τον λόγο αυτόν, ζητεί από την 
Επιτροπή να δώσει περαιτέρω συνέχεια 
στην ανακοίνωσή της σχετικά με μια 
στρατηγική για τους φυσικούς πόρους 
(COM(2005) 670) και να δώσει έμφαση 
στην αποδοτική χρήση των πόρων στο 
πλαίσιο ενός σχεδίου δράσης και, εφόσον 
χρειαστεί, μιας οδηγίας για την 
αποδοτική χρήση των πόρων, μεταξύ 
άλλων:

Or. de

Τροπολογία 197

Reinhard Bütikofer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 – εισαγωγικό μέρος 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. είναι πεπεισμένο ότι η σημαντική 
αύξηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων 
όσον αφορά τις πρώτες ύλες και τα 
αναλώσιμα υλικά θα ενισχύσει την 
ανταγωνιστική θέση της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας στην παγκόσμια σκηνή και, 
για τον λόγο αυτόν, ζητεί από την 
Επιτροπή να δώσει έμφαση στην
αποδοτική χρήση των πόρων, μεταξύ 
άλλων:

13. είναι πεπεισμένο ότι η σημαντική 
αύξηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων 
όσον αφορά τις πρώτες ύλες και τα 
αναλώσιμα υλικά θα ενισχύσει την 
ανταγωνιστική θέση της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας στην παγκόσμια σκηνή και, 
για τον λόγο αυτόν, ζητεί από την 
Επιτροπή να προτείνει μια φιλόδοξη 
κοινοτική πολιτική για την αποδοτική 
χρήση των πόρων, μεταξύ άλλων:

Or. en

Τροπολογία 198
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 – περίπτωση -1 (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· παρέχοντας σαφή ορισμό των πόρων σε 
όλες τις μορφές τους,

Or. fr

Τροπολογία 199
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 – περίπτωση 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· αναπτύσσοντας σαφείς δείκτες για τη 
μέτρηση της αύξησης της 
παραγωγικότητας των πόρων και 
καθορίζοντας ανάλογες προδιαγραφές,

· αναπτύσσοντας σαφείς δείκτες για τη 
μέτρηση της αύξησης της 
παραγωγικότητας των πόρων και 
καθορίζοντας ανάλογες προδιαγραφές και 
κατευθυντήριες γραμμές, αναπτύσσοντας 
πρωτότυπα για νέες προσεγγίσεις, όπως η 
ανάθεση συμβάσεων στον τομέα των 
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πόρων, διαδίδοντας λύσεις βέλτιστων 
πρακτικών και προωθώντας δίκτυα 
αποδοτικής χρήσης των πόρων και των 
υλικών, στα οποία οι κάτοχοι των πόρων, 
οι παραγωγοί και οι διανομείς θα 
συνεργάζονται στενά με ερευνητές και 
επινοητές καινοτόμων λύσεων· 
καθορίζοντας ένα πρότυπο έκθεσης για 
τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, που 
θα αναλύει τον «οικολογικό σάκο» 
οδηγώντας με αυτόν τον τρόπο σε 
εξοικονόμηση κόστους και καθιστώντας 
τις επιχειρήσεις ανταγωνιστικότερες, θα 
συγκεντρώνει και θα ενοποιεί 
υφιστάμενες υποχρεώσεις και 
δυνατότητες υποβολής εκθέσεων (π.χ. 
EMAS) και θα έχει δεσμευτικό 
χαρακτήρα σε όσο το δυνατόν ευρύτερο 
πλαίσιο,

Or. en

Τροπολογία 200
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 – περίπτωση 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· αναπτύσσοντας σαφείς δείκτες για τη 
μέτρηση της αύξησης της 
παραγωγικότητας των πόρων και 
καθορίζοντας ανάλογες προδιαγραφές,

· αναπτύσσοντας σαφείς δείκτες για 
την παρακολούθηση της 
παραγωγικότητας των πόρων και, 
εφόσον χρειαστεί, καθορίζοντας 
ανάλογες προδιαγραφές,

Or. es

Τροπολογία 201
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 – περίπτωση 1 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· αναπτύσσοντας σαφείς δείκτες για τη 
μέτρηση της αύξησης της 
παραγωγικότητας των πόρων και 
καθορίζοντας ανάλογες προδιαγραφές,

· αναπτύσσοντας σαφείς δείκτες βάσει του 
μοντέλου «cradle-to-cradle» («από λίκνο 
σε λίκνο») για τη μέτρηση της αύξησης της 
παραγωγικότητας των πόρων και 
καθορίζοντας ανάλογες προδιαγραφές,

Or. en

Τροπολογία 202

Reinhard Bütikofer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 – περίπτωση 1 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· προσδιορίζοντας στόχους και μέσα που 
θα μπορούσαν να βελτιώσουν την 
παραγωγικότητα, τη διάρκεια και την 
επαναχρησιμοποίηση των πόρων της ΕΕ, 
την ανακύκλωση και ανακατασκευή, 
καθώς και την ανάπτυξη συστημάτων 
βιομηχανικής παραγωγής κλειστού 
κύκλου, 

Or. en

Τροπολογία 203
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 – περίπτωση 1 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· στηρίζοντας την πραγματική 
ανακύκλωση υλικών κλειστού κύκλου 
περισσότερο από την κάθετη 
ανακύκλωση και την ανάκτηση ενέργειας,

Or. en
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Τροπολογία 204

Reinhard Bütikofer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 – περίπτωση 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· διαδίδοντας λύσεις βέλτιστων πρακτικών 
και προωθώντας δίκτυα αποδοτικής 
χρήσης των πόρων και υπηρεσίες 
αποδοτικής χρήσης των υλικών,

· διαδίδοντας λύσεις βέλτιστων πρακτικών 
και προωθώντας δίκτυα αποδοτικής 
χρήσης των πόρων, στοχεύοντας ιδιαίτερα 
στις αλυσίδες εφοδιασμού και τις ΜΜΕ, 
και στηρίζοντας υπηρεσίες αποδοτικής 
χρήσης των υλικών,

Or. en

Τροπολογία 205
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 – περίπτωση 3 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· στηρίζοντας την έρευνα και την 
ανάπτυξη στο πλαίσιο τόσο της 
ανακυκλωσιμότητας των προϊόντων και 
των υλικών που περιέχουν όσο της 
ανάπτυξης κλειστών βιομηχανικών 
διαδικασιών με ελάχιστα ποσοστά 
απώλειας υλικών και ροής ενέργειας,

Or. en

Τροπολογία 206
Herbert Reul, Jan Březina, Daniel Caspary, Amalia Sartori, Jorgo Chatzimarkakis, 
Jürgen Creutzmann, Eija-Riitta Korhola, Werner Langen, Jolanta Emilia Hibner, Lena 
Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 – περίπτωση 4 



PE452.770v01-00 8/96 AM\839013EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· καθορίζοντας ένα πρότυπο έκθεσης για 
τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, που 
θα αναλύει τον «οικολογικό σάκο» 
οδηγώντας με αυτόν τον τρόπο σε 
εξοικονόμηση κόστους και καθιστώντας 
τις επιχειρήσεις ανταγωνιστικότερες, θα 
συγκεντρώνει και θα ενοποιεί 
υφιστάμενες υποχρεώσεις και 
δυνατότητες υποβολής εκθέσεων (π.χ.
EMAS) και θα έχει δεσμευτικό 
χαρακτήρα σε όσο το δυνατόν ευρύτερο 
πλαίσιο·

· προάγοντας τη χρήση συστημάτων 
προαιρετικής οικολογικής διαχείρισης 
όπως το ISO 14001 ή το EMAS·

Or. en

Τροπολογία 207
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 – περίπτωση 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· καθορίζοντας ένα πρότυπο έκθεσης για 
τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, που 
θα αναλύει τον «οικολογικό σάκο» 
οδηγώντας με αυτόν τον τρόπο σε 
εξοικονόμηση κόστους και καθιστώντας 
τις επιχειρήσεις ανταγωνιστικότερες, θα 
συγκεντρώνει και θα ενοποιεί 
υφιστάμενες υποχρεώσεις και 
δυνατότητες υποβολής εκθέσεων (π.χ.
EMAS) και θα έχει δεσμευτικό 
χαρακτήρα σε όσο το δυνατόν ευρύτερο 
πλαίσιο·

· προάγοντας τη χρήση συστημάτων 
εθελοντικής οικολογικής διαχείρισης 
όπως το ISO 14001 ή το EMAS·

Or. en

Τροπολογία 208
Hermann Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 – περίπτωση 4 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· καθορίζοντας ένα πρότυπο έκθεσης για τη 
βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, που θα 
αναλύει τον «οικολογικό σάκο» οδηγώντας 
με αυτόν τον τρόπο σε εξοικονόμηση 
κόστους και καθιστώντας τις επιχειρήσεις 
ανταγωνιστικότερες, θα συγκεντρώνει και 
θα ενοποιεί υφιστάμενες υποχρεώσεις και 
δυνατότητες υποβολής εκθέσεων (π.χ. 
EMAS) και θα έχει δεσμευτικό χαρακτήρα
σε όσο το δυνατόν ευρύτερο πλαίσιο·

· καθορίζοντας ένα πρότυπο έκθεσης για τη 
βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, που θα 
αναλύει τον «οικολογικό σάκο» οδηγώντας 
με αυτόν τον τρόπο σε εξοικονόμηση 
κόστους και καθιστώντας τις επιχειρήσεις 
ανταγωνιστικότερες, θα συγκεντρώνει και 
θα ενοποιεί υφιστάμενες υποχρεώσεις και 
δυνατότητες υποβολής εκθέσεων (π.χ. 
EMAS) και θα έχει δεσμευτικό χαρακτήρα 
σε όσο το δυνατόν ευρύτερο πλαίσιο, 
έχοντας πάντα κατά νου τις δυνατότητες 
ειδικότερα των ΜΜΕ·

Or. de

Τροπολογία 209
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 – περίπτωση 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· καθορίζοντας ένα πρότυπο έκθεσης για τη 
βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, που θα 
αναλύει τον «οικολογικό σάκο» οδηγώντας 
με αυτόν τον τρόπο σε εξοικονόμηση 
κόστους και καθιστώντας τις επιχειρήσεις 
ανταγωνιστικότερες, θα συγκεντρώνει και 
θα ενοποιεί υφιστάμενες υποχρεώσεις και 
δυνατότητες υποβολής εκθέσεων (π.χ. 
EMAS) και θα έχει δεσμευτικό χαρακτήρα 
σε όσο το δυνατόν ευρύτερο πλαίσιο·

· καθορίζοντας ένα φιλικό για τις ΜΜΕ 
πρότυπο έκθεσης για τη βιωσιμότητα των 
επιχειρήσεων, που θα αναλύει τον 
«οικολογικό σάκο» οδηγώντας με αυτόν 
τον τρόπο σε εξοικονόμηση κόστους και 
καθιστώντας τις επιχειρήσεις 
ανταγωνιστικότερες, θα συγκεντρώνει και 
θα ενοποιεί υφιστάμενες υποχρεώσεις και 
δυνατότητες υποβολής εκθέσεων (π.χ. 
EMAS) και θα έχει δεσμευτικό χαρακτήρα 
σε όσο το δυνατόν ευρύτερο πλαίσιο·

Or. de

Τροπολογία 210
Michael Theurer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 – περίπτωση 4 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· ενσωματώνοντας και τηρώντας τυχόν 
εθνικές πρωτοβουλίες για τις πρώτες 
ύλες·

Or. en

Τροπολογία 211
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 – εισαγωγικό μέρος 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει ότι η διαθεσιμότητα πρώτων 
υλών έχει αποφασιστική σημασία για τις 
δυνατότητες ανάπτυξης της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας και, για τον λόγο αυτόν, καλεί 
την Επιτροπή να παρουσιάσει εντός του 
2010 μια ολοκληρωμένη στρατηγική για 
τις πρώτες ύλες, η οποία πρέπει να 
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

14. τονίζει ότι η διαθεσιμότητα πρώτων 
υλών έχει αποφασιστική σημασία για τις 
δυνατότητες ανάπτυξης της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας και προειδοποιεί ότι, χωρίς 
ορισμένες σημαντικές πρώτες ύλες, θα 
ήταν αδύνατη η μελλοντική ανάπτυξη 
στους περισσότερους στρατηγικούς 
βιομηχανικούς κλάδους της Ευρώπης 
(πυρηνική, διαστημική, αεροναυτική, 
ιατρική, ΤΠ, νέα υλικά, στρατιωτικό 
υλικό κ.λπ.)· για τον λόγο αυτόν, καλεί την 
Επιτροπή να παρουσιάσει εντός του 2010 
μια κοινή στρατηγική για την υπεράσπιση 
των συμφερόντων της ΕΕ αναφορικά με 
την ασφάλεια εφοδιασμού πρώτων υλών 
στο ευρύτερο πλαίσιο των εμπορικών 
συμφωνιών (συμφωνίες ελευθέρων 
συναλλαγών, ΣΟΕΣ κ.λπ.)· θεωρεί ότι 
αυτή η στρατηγική θα πρέπει να θέσει 
τέρμα στους περιορισμούς που 
επιβάλλουν ορισμένα κράτη στις 
εξαγωγές και να καταστήσει δυνατή την 
κατάλληλη προμήθεια πρώτων υλών 
μέσω συμφωνιών θεμιτού εμπορίου και 
στρατηγικών εταιρικών σχέσεων· 
παρατηρεί ότι η εν λόγω στρατηγική θα 
πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα 
αντιμετώπισης της αύξησης των 
ολιγοπωλίων στον τομέα της εξόρυξης 
και του εμπορίου πρώτων υλών· ζητεί η 
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κοινή αυτή στρατηγική να περιλαμβάνει 
επίσης την προτροπή εκ μέρους της 
Επιτροπής για τη δημιουργία εθνικών 
αποθεμάτων στρατηγικών ορυκτών 
πόρων, την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων 
προτεραιότητας μεταξύ κρατών μελών 
και μειζόνων παραγωγών στρατηγικών 
πρώτων υλών όπως η Κίνα, η Ρωσία, το 
Καζαχστάν, η Βραζιλία, η Νότια Αφρική, 
ο Καναδάς, η Αυστραλία και οι ΗΠΑ· 
καλεί επίσης την Επιτροπή να καταρτίσει 
μια συνολική στρατηγική, η οποία θα 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

Or. fr

Τροπολογία 212
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει ότι η διαθεσιμότητα πρώτων 
υλών έχει αποφασιστική σημασία για τις 
δυνατότητες ανάπτυξης της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας και, για τον λόγο αυτόν, καλεί 
την Επιτροπή να παρουσιάσει εντός του 
2010 μια ολοκληρωμένη στρατηγική για 
τις πρώτες ύλες, η οποία πρέπει να 
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

14. τονίζει ότι η διαθεσιμότητα πρώτων 
υλών έχει αποφασιστική σημασία για τις 
δυνατότητες ανάπτυξης της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας και, για τον λόγο αυτόν, καλεί 
την Επιτροπή να παρουσιάσει εντός του 
2010 μια ολοκληρωμένη στρατηγική για 
τις πρώτες ύλες, η οποία δεν θα πρέπει να 
περιορίζεται στις «κρίσιμες πρώτες 
ύλες», όπως καθορίζονται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και θα
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Or. en

Τροπολογία 213

Reinhard Bütikofer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 – εισαγωγικό μέρος 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει ότι η διαθεσιμότητα πρώτων 
υλών έχει αποφασιστική σημασία για τις 
δυνατότητες ανάπτυξης της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας και, για τον λόγο αυτόν, καλεί 
την Επιτροπή να παρουσιάσει εντός του 
2010 μια ολοκληρωμένη στρατηγική για 
τις πρώτες ύλες, η οποία πρέπει να 
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

14. τονίζει ότι η διαθεσιμότητα πρώτων 
υλών, ιδίως στρατηγικών αποθεμάτων 
και σπάνιων γαιών, έχει αποφασιστική 
σημασία για τις δυνατότητες ανάπτυξης 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και, για τον 
λόγο αυτόν, καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει εντός του 2010 μια φιλόδοξη 
και ολοκληρωμένη στρατηγική για τις 
πρώτες ύλες, η οποία πρέπει να 
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Or. en

Τροπολογία 214
Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει ότι η διαθεσιμότητα πρώτων 
υλών έχει αποφασιστική σημασία για τις 
δυνατότητες ανάπτυξης της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας και, για τον λόγο αυτόν, καλεί 
την Επιτροπή να παρουσιάσει εντός του
2010 μια ολοκληρωμένη στρατηγική για 
τις πρώτες ύλες, η οποία πρέπει να 
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

14. τονίζει ότι η μακροπρόθεσμη και 
ασφαλής διαθεσιμότητα πρώτων υλών έχει 
αποφασιστική σημασία για τις δυνατότητες 
ανάπτυξης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας 
και, για τον λόγο αυτόν, καλεί την 
Επιτροπή να παρουσιάσει έως τον Μάρτιο 
του 2011 μια ολοκληρωμένη στρατηγική 
για τις πρώτες ύλες, η οποία πρέπει να 
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Or. de

Τροπολογία 215
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 – εισαγωγικό μέρος 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει ότι η διαθεσιμότητα πρώτων 
υλών έχει αποφασιστική σημασία για τις 

14. τονίζει ότι η διαθεσιμότητα πρώτων 
υλών έχει αποφασιστική σημασία για τις 
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δυνατότητες ανάπτυξης της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας και, για τον λόγο αυτόν, καλεί 
την Επιτροπή να παρουσιάσει εντός του 
2010 μια ολοκληρωμένη στρατηγική για 
τις πρώτες ύλες, η οποία πρέπει να 
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

δυνατότητες ανάπτυξης της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας και, για τον λόγο αυτόν, καλεί 
την Επιτροπή να παρουσιάσει το πρώτο
εξάμηνο του 2011 μια ολοκληρωμένη 
στρατηγική για τις πρώτες ύλες, η οποία 
πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Or. de

Τροπολογία 216
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει ότι η διαθεσιμότητα πρώτων 
υλών έχει αποφασιστική σημασία για τις 
δυνατότητες ανάπτυξης της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας και, για τον λόγο αυτόν, καλεί 
την Επιτροπή να παρουσιάσει εντός του 
2010 μια ολοκληρωμένη στρατηγική για 
τις πρώτες ύλες, η οποία πρέπει να 
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

14. τονίζει ότι η διαθεσιμότητα πρώτων 
υλών σε ευνοϊκές τιμές έχει αποφασιστική 
σημασία για τις δυνατότητες ανάπτυξης 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και, για τον 
λόγο αυτόν, καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει εντός του 2010 μια 
ολοκληρωμένη στρατηγική για τις πρώτες 
ύλες, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει 
μεταξύ άλλων:

Or. sv

Τροπολογία 217
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 – περίπτωση -1 (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· τακτικές εκτιμήσεις επιπτώσεων της 
προβλεπόμενης ζήτησης –και της
κρισιμότητας και των κινδύνων
εφοδιασμού– των πρώτων υλών και των 
σπανίων γαιών (συμπεριλαμβανομένων 
δυνητικών ελλείψεων, αύξησης των 
τιμών κ.λπ.) και των συνεπειών για την 
οικονομία της ΕΕ γενικότερα και τις 
επιχειρήσεις ειδικότερα· ο σχετικός 
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κατάλογος πρώτων υλών και σπανίων 
γαιών πρέπει να ενημερώνεται τακτικά,

Or. en

Τροπολογία 218
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 – περίπτωση -1 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· παρακολούθηση των προβλέψεων για 
την παραγωγή τρίτων χωρών και των 
συνθηκών λειτουργίας των παγκόσμιων 
αγορών πρώτων υλών,

Or. en

Τροπολογία 219
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 – περίπτωση 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· εντατικοποίηση της ανάκτησης πρώτων 
υλών μέσω φιλόδοξων κανόνων 
ανακύκλωσης, της κατάλληλης στήριξης
της έρευνας και της παύσης των 
εξαγωγών αποβλήτων που περιέχουν 
πρώτες ύλες,

· εντατικοποίηση της ανάκτησης πρώτων 
υλών μέσω φιλόδοξων κανόνων 
ανακύκλωσης, ορθής και άμεσης 
εφαρμογής της οδηγίας πλαισίου για τα 
απόβλητα και στόχων για την 
ανακυκλωσιμότητα των προϊόντων, της 
προώθησης της ανακύκλωσής τους και 
της επαναχρησιμοποίησής τους στο 
σύνολο της κοινοτικής νομοθεσίας,
καθώς και της κατάλληλης στήριξης της 
έρευνας,

Or. en
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Τροπολογία 220
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 – περίπτωση 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· εντατικοποίηση της ανάκτησης πρώτων 
υλών μέσω φιλόδοξων κανόνων 
ανακύκλωσης, της κατάλληλης στήριξης 
της έρευνας και της παύσης των 
εξαγωγών αποβλήτων που περιέχουν 
πρώτες ύλες,

· εντατικοποίηση της ανάκτησης πρώτων 
υλών μέσω φιλόδοξων κανόνων 
ανακύκλωσης και ανάκτησης αποβλήτων,
της κατάλληλης στήριξης της έρευνας, της 
εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας 
περί των δολίων εξαγωγών αποβλήτων 
που περιέχουν πρώτες ύλες και ανάπτυξη 
δευτερευουσών πρώτων υλών από την 
ανακύκλωση, σύμφωνα με την οδηγία 
πλαίσιο για τα απόβλητα,

Or. fr

Τροπολογία 221
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 – περίπτωση 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· εντατικοποίηση της ανάκτησης πρώτων 
υλών μέσω φιλόδοξων κανόνων 
ανακύκλωσης, της κατάλληλης στήριξης 
της έρευνας και της παύσης των εξαγωγών 
αποβλήτων που περιέχουν πρώτες ύλες,

· εντατικοποίηση της ανάκτησης πρώτων 
υλών μέσω της συνεπούς εφαρμογής των 
υφισταμένων κανόνων για την 
ανακύκλωση και τα απόβλητα, 
ευρύτερων προτύπων ανακύκλωσης, της 
κατάλληλης στήριξης της έρευνας και της 
παύσης των εξαγωγών αποβλήτων που 
περιέχουν πρώτες ύλες,

Or. de

Τροπολογία 222
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 – περίπτωση 1 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· εντατικοποίηση της ανάκτησης πρώτων 
υλών μέσω φιλόδοξων κανόνων 
ανακύκλωσης, της κατάλληλης στήριξης 
της έρευνας και της παύσης των 
εξαγωγών αποβλήτων που περιέχουν 
πρώτες ύλες,

· εντατικοποίηση της ανάκτησης πρώτων 
υλών μέσω φιλόδοξων κανόνων 
ανακύκλωσης, της κατάλληλης στήριξης 
της έρευνας και της προώθησης της 
ανακύκλωσης και της 
επαναχρησιμοποίησης υλικών στον χώρο 
της ΕΕ, τα οποία αντιμετωπίζονται 
σήμερα ως απόβλητα,

Or. en

Τροπολογία 223
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 – περίπτωση 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· εντατικοποίηση της ανάκτησης πρώτων 
υλών μέσω φιλόδοξων κανόνων 
ανακύκλωσης, της κατάλληλης στήριξης 
της έρευνας και της παύσης των εξαγωγών
αποβλήτων που περιέχουν πρώτες ύλες,

· εντατικοποίηση της ανάκτησης πρώτων 
υλών μέσω φιλόδοξων και ρεαλιστικών 
κανόνων ανακύκλωσης, της κατάλληλης 
στήριξης της έρευνας και της έγκρισης 
αυστηρών κανόνων περί των εξαγωγών
αποβλήτων που περιέχουν πρώτες ύλες, σε 
περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η 
διασφάλιση της ενδεδειγμένης 
επεξεργασίας τους,

Or. es

Τροπολογία 224
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 – περίπτωση 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· εντατικοποίηση της ανάκτησης πρώτων 
υλών μέσω φιλόδοξων κανόνων 
ανακύκλωσης, της κατάλληλης στήριξης 

· εντατικοποίηση της ανάκτησης και 
επαναχρησιμοποίησης πρώτων υλών μέσω 
φιλόδοξων κανόνων ανακύκλωσης, της 
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της έρευνας και της παύσης των εξαγωγών 
αποβλήτων που περιέχουν πρώτες ύλες,

κατάλληλης στήριξης της έρευνας και της 
παύσης της υγειονομικής ταφής και των 
εξαγωγών αποβλήτων που περιέχουν 
πρώτες ύλες,

Or. el

Τροπολογία 225
Herbert Reul, Jan Březina, Daniel Caspary, Amalia Sartori, Paul Rübig, Jens Rohde, 
Werner Langen, Eija-Riitta Korhola, Lena Kolarska-Bobińska, Aldo Patriciello, Jolanta 
Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 – περίπτωση 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· εντατικοποίηση της ανάκτησης πρώτων 
υλών μέσω φιλόδοξων κανόνων 
ανακύκλωσης, της κατάλληλης στήριξης 
της έρευνας και της παύσης των εξαγωγών 
αποβλήτων που περιέχουν πρώτες ύλες,

· εντατικοποίηση της ανάκτησης πρώτων 
υλών μέσω της αυστηρής εφαρμογής των 
υφισταμένων φιλόδοξων κανόνων 
ανακύκλωσης, της κατάλληλης στήριξης 
της έρευνας και της παύσης των εξαγωγών 
αποβλήτων που περιέχουν πρώτες ύλες,

Or. en

Τροπολογία 226
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 – περίπτωση 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· εντατικοποίηση της ανάκτησης πρώτων 
υλών μέσω φιλόδοξων κανόνων 
ανακύκλωσης, της κατάλληλης στήριξης 
της έρευνας και της παύσης των εξαγωγών 
αποβλήτων που περιέχουν πρώτες ύλες,

· εντατικοποίηση της ανάκτησης πρώτων 
υλών μέσω φιλόδοξων κανόνων 
ανακύκλωσης, της κατάλληλης στήριξης 
της έρευνας και της παύσης των εξαγωγών 
αποβλήτων που ενδέχεται να αποτελούν 
πηγή πρώτων υλών,

Or. en
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Τροπολογία 227
Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 – περίπτωση 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· εντατικοποίηση της ανάκτησης πρώτων 
υλών μέσω φιλόδοξων κανόνων
ανακύκλωσης, της κατάλληλης στήριξης 
της έρευνας και της παύσης των εξαγωγών
αποβλήτων που περιέχουν πρώτες ύλες,

· εντατικοποίηση της ανάκτησης πρώτων 
υλών μέσω φιλόδοξων σχεδίων και 
κινήτρων ανακύκλωσης, της κατάλληλης 
στήριξης της έρευνας και της παύσης των 
εξαγωγών αποβλήτων που περιέχουν 
πρώτες ύλες,

Or. de

Τροπολογία 228
Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 – περίπτωση 1 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· τακτικές εκτιμήσεις επιπτώσεων της 
προβλεπόμενης ζήτησης –και της 
κρισιμότητας και των κινδύνων 
εφοδιασμού– των πρώτων υλών και των 
σπανίων γαιών (συμπεριλαμβανομένων 
δυνητικών ελλείψεων, αύξησης των 
τιμών κ.λπ.) και των συνεπειών για την 
οικονομία της ΕΕ γενικότερα και τις 
επιχειρήσεις ειδικότερα· ο σχετικός 
κατάλογος πρώτων υλών και σπανίων 
γαιών πρέπει να ενημερώνεται τακτικά,

Or. en

Τροπολογία 229
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 – περίπτωση 1 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· παύση, στο μέτρο που επιτρέπεται από 
τη νομοθεσία, της εξαγωγής 
ανακυκλώσιμων υλικών και αποβλήτων 
που περιέχουν χρήσιμες πρώτες ύλες, 
βελτιώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την 
ενεργειακή απόδοση και το αποτύπωμα 
άνθρακα της Ευρώπης, και έκκληση προς 
την Επιτροπή να εξετάσει την περαιτέρω 
χρήση της έννοιας της ευθύνης του 
παραγωγού προς επίρρωση αυτού του 
στόχου,

Or. en

Τροπολογία 230
Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 – περίπτωση 1 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· παρακολούθηση των προβλέψεων για 
την παραγωγή τρίτων χωρών και των 
συνθηκών λειτουργίας των παγκόσμιων 
αγορών πρώτων υλών,

Or. en

Τροπολογία 231
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 – περίπτωση 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· ενίσχυση της έρευνας για υποκατάστατα 
σπανίων πρώτων υλών,

· ενίσχυση της έρευνας για υποκατάστατα 
σπανίων πρώτων υλών, συνυπολογισμός 
των πόρων που χαρακτηρίζονται ως 
«σπάνιες πρώτες ύλες» και καθιέρωση
μιας στρατηγικής για τον εφοδιασμό με 
τέτοιους πόρους,
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Or. fr

Τροπολογία 232
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 – περίπτωση 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· βέλτιστη χρήση των πρώτων υλών που 
υπάρχουν στην ΕΕ, σκοπός για τον οποίο 
απαιτείται, μεταξύ άλλων, η ταχεία 
εισαγωγή ευρωπαϊκού συστήματος 
γεωπληροφοριών που θα παρέχει πλήρη 
εικόνα των πρώτων υλών που υπάρχουν 
στην ΕΕ,

· βέλτιστη χρήση των πρώτων υλών που 
υπάρχουν στην ΕΕ, σκοπός για τον οποίο 
απαιτούνται, μεταξύ άλλων, καλύτερες 
γεωλογικές μελέτες στα κράτη μέλη 
σχετικά με τα ορυκτά που μπορούν να 
εξορυχθούν, καθώς και καλύτερες 
μελέτες αναφορικά με τους ανανεώσιμους 
και ανακυκλώσιμους φυσικούς πόρους,

Or. en

Τροπολογία 233
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 – περίπτωση 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· βέλτιστη χρήση των πρώτων υλών που 
υπάρχουν στην ΕΕ, σκοπός για τον οποίο 
απαιτείται, μεταξύ άλλων, η ταχεία 
εισαγωγή ευρωπαϊκού συστήματος 
γεωπληροφοριών που θα παρέχει πλήρη 
εικόνα των πρώτων υλών που υπάρχουν 
στην ΕΕ,

· βέλτιστη χρήση των πρώτων υλών που 
υπάρχουν στην ΕΕ, σκοπός για τον οποίο 
απαιτείται, μεταξύ άλλων, η ταχεία 
εισαγωγή ευρωπαϊκού συστήματος 
γεωπληροφοριών και κοινής βάσης 
δεδομένων που θα παρέχουν πλήρη εικόνα 
των πρώτων υλών που υπάρχουν στην ΕΕ,

Or. fr
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Τροπολογία 234
Herbert Reul, Jan Březina, Eija-Riitta Korhola, Lena Kolarska-Bobińska, Jens Rohde, 
Paul Rübig, Amalia Sartori, Daniel Caspary, Jolanta Emilia Hibner, Werner Langen, 
Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 – περίπτωση 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· βέλτιστη χρήση των πρώτων υλών που 
υπάρχουν στην ΕΕ, σκοπός για τον οποίο 
απαιτείται, μεταξύ άλλων, η ταχεία 
εισαγωγή ευρωπαϊκού συστήματος 
γεωπληροφοριών που θα παρέχει πλήρη 
εικόνα των πρώτων υλών που υπάρχουν 
στην ΕΕ,

· βέλτιστη χρήση των πρώτων υλών που 
υπάρχουν στην ΕΕ, καθώς και βελτιωμένη 
πρόσβαση σε αυτές, σκοπός για τον οποίο 
απαιτείται, μεταξύ άλλων, η ταχεία 
εισαγωγή ευρωπαϊκού συστήματος 
γεωπληροφοριών που θα παρέχει πλήρη 
εικόνα των πρώτων υλών που υπάρχουν 
στην ΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 235
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 – περίπτωση 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· βέλτιστη χρήση των πρώτων υλών που 
υπάρχουν στην ΕΕ, σκοπός για τον οποίο 
απαιτείται, μεταξύ άλλων, η ταχεία 
εισαγωγή ευρωπαϊκού συστήματος 
γεωπληροφοριών που θα παρέχει πλήρη 
εικόνα των πρώτων υλών που υπάρχουν 
στην ΕΕ,

· βέλτιστη χρήση των πρώτων υλών που 
υπάρχουν στην ΕΕ, καθώς και βελτιωμένη 
πρόσβαση σε αυτές, σκοπός για τον οποίο 
απαιτείται, μεταξύ άλλων, η ταχεία 
εισαγωγή ευρωπαϊκού συστήματος 
γεωπληροφοριών που θα παρέχει πλήρη 
εικόνα των πρώτων υλών που υπάρχουν 
στην ΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 236
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 – περίπτωση 4 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· εξασφάλιση επαρκών προμηθειών 
πρώτων υλών μέσω συμφωνιών θεμιτού 
εμπορίου και στρατηγικών εταιρικών 
σχέσεων,

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 237
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 – περίπτωση 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· εξασφάλιση επαρκών προμηθειών
πρώτων υλών μέσω συμφωνιών θεμιτού 
εμπορίου και στρατηγικών εταιρικών 
σχέσεων,

· εξασφάλιση απεριόριστης πρόσβασης σε 
πρώτες ύλες και μέταλλα σπανίων γαιών
μέσω συμφωνιών θεμιτού εμπορίου και 
στρατηγικών εταιρικών σχέσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των εταίρων με 
τους οποίους η Επιτροπή έχει υπογράψει 
συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών ή 
βρίσκεται στο στάδιο των 
διαπραγματεύσεων για τη σύναψη 
τέτοιων συμφωνιών· συμφωνίες αυτού 
του τύπου πρέπει πάντα να 
περιλαμβάνουν την απαγόρευση του 
περιορισμού επί των εξαγωγών πρώτων 
υλών και σπανίων γαιών,

Or. en

Τροπολογία 238
Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 – περίπτωση 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· εξασφάλιση επαρκών προμηθειών 
πρώτων υλών μέσω συμφωνιών θεμιτού 
εμπορίου και στρατηγικών εταιρικών 

· εξασφάλιση απεριόριστης πρόσβασης σε 
πρώτες ύλες και μέταλλα σπανίων γαιών
μέσω συμφωνιών θεμιτού εμπορίου και 



AM\839013EL.doc 23/96 PE452.770v01-00

EL

σχέσεων, στρατηγικών εταιρικών σχέσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των εταίρων με 
τους οποίους η Επιτροπή έχει υπογράψει 
συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών ή 
βρίσκεται στο στάδιο των 
διαπραγματεύσεων για τη σύναψη 
τέτοιων συμφωνιών· συμφωνίες αυτού 
του τύπου πρέπει πάντα να 
περιλαμβάνουν την απαγόρευση του 
περιορισμού επί των εξαγωγών πρώτων 
υλών και σπανίων γαιών,

Or. en

Τροπολογία 239
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 – περίπτωση 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· εξασφάλιση επαρκών προμηθειών 
πρώτων υλών μέσω συμφωνιών θεμιτού 
εμπορίου και στρατηγικών εταιρικών 
σχέσεων,

· καταπολέμηση των περιορισμών επί των 
εξαγωγών πρώτων υλών, όπως οι 
εξαγωγικοί δασμοί, εξασφάλιση επαρκών 
προμηθειών πρώτων υλών μέσω 
συμφωνιών ελεύθερου και θεμιτού 
εμπορίου και στρατηγικών εταιρικών 
σχέσεων, καθώς και προώθηση κανόνων 
περί του ελεύθερου εμπορίου πρώτων 
υλών σε επίπεδο ΠΟΕ,

Or. en

Τροπολογία 240
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 – περίπτωση 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· εξασφάλιση επαρκών προμηθειών 
πρώτων υλών μέσω συμφωνιών θεμιτού 
εμπορίου και στρατηγικών εταιρικών 
σχέσεων,

· εξασφάλιση επαρκών προμηθειών 
πρώτων υλών μέσω συμφωνιών θεμιτού 
εμπορίου και στρατηγικών εταιρικών 
σχέσεων, καθώς και σύναψη νέων 
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συμφωνιών εταιρικής σχέσης με τρίτες 
χώρες προς διασφάλιση του συνεχούς
ανεφοδιασμού,

Or. fr

Τροπολογία 241
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 – περίπτωση 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· εξασφάλιση επαρκών προμηθειών 
πρώτων υλών μέσω συμφωνιών θεμιτού 
εμπορίου και στρατηγικών εταιρικών 
σχέσεων,

· εξασφάλιση επαρκών προμηθειών 
πρώτων υλών μέσω συμφωνιών θεμιτού 
εμπορίου, στρατηγικών εταιρικών σχέσεων 
και σύναψης συμφωνιών οικονομικής
εταιρικής σχέσης με αναπτυσσόμενες 
χώρες,

Or. da

Τροπολογία 242
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 – περίπτωση 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· εξασφάλιση επαρκών προμηθειών 
πρώτων υλών μέσω συμφωνιών θεμιτού 
εμπορίου και στρατηγικών εταιρικών 
σχέσεων,

· εξασφάλιση επαρκών προμηθειών 
πρώτων υλών μέσω δίκαιων και διαφανών 
εμπορικών συμφωνιών και στρατηγικών 
εταιρικών σχέσεων,

Or. en

Τροπολογία 243
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 – περίπτωση 4 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· εξασφάλιση επαρκών προμηθειών 
πρώτων υλών μέσω συμφωνιών θεμιτού 
εμπορίου και στρατηγικών εταιρικών 
σχέσεων,

· εξασφάλιση επαρκών και οικονομικά 
προσιτών προμηθειών πρώτων υλών μέσω 
συμφωνιών θεμιτού εμπορίου και 
στρατηγικών εταιρικών σχέσεων,

Or. en

Τροπολογία 244
Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 – περίπτωση 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· εξασφάλιση επαρκών προμηθειών 
πρώτων υλών μέσω συμφωνιών θεμιτού
εμπορίου και στρατηγικών εταιρικών 
σχέσεων,

· εξασφάλιση επαρκών προμηθειών 
πρώτων υλών μέσω συμφερουσών 
εμπορικών συμφωνιών και στρατηγικών 
εταιρικών σχέσεων,

Or. de

Τροπολογία 245
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 – περίπτωση 4 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· εντατικοποίηση των ανταλλαγών 
απόψεων με εταίρους όπως η Ιαπωνία 
και οι ΗΠΑ σχετικά με την πρόσβαση σε 
πρώτες ύλες μέσω διμερών διαλόγων, 
αλλά και με χώρες που παράγουν 
στρατηγικές πρώτες ύλες, όπως η Κίνα 
και η Ρωσία,

Or. en



PE452.770v01-00 26/96 AM\839013EL.doc

EL

Τροπολογία 246
Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 – περίπτωση 4 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· εντατικοποίηση των ανταλλαγών 
απόψεων με εταίρους όπως η Ιαπωνία 
και οι ΗΠΑ σχετικά με την πρόσβαση σε 
πρώτες ύλες μέσω διμερών διαλόγων, 
αλλά και με χώρες που παράγουν 
στρατηγικές πρώτες ύλες, όπως η Κίνα 
και η Ρωσία,

Or. en

Τροπολογία 247
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 – περίπτωση 4 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· εφόσον δικαιολογούνται, προσπάθειες 
μέσω του ΠΟΕ για την επίλυση διαφορών 
που αφορούν πρώτες ύλες στρατηγικής 
σημασίας για την ευρωπαϊκή βιομηχανία,

Or. fr

Τροπολογία 248
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 – περίπτωση 4 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· τακτικός και πιο δυναμικός διάλογος με 
αφρικανικές χώρες επί των πρώτων υλών 
και των σπάνιων γαιών,

Or. en
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Τροπολογία 249
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 – περίπτωση 4 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· έναρξη διαβουλεύσεων με τρίτες χώρες 
των οποίων οι πολιτικές προκαλούν 
στρεβλώσεις στις διεθνείς αγορές 
πρώτων υλών, προκειμένου να 
αποθαρρυνθούν πολιτικές που εισάγουν 
διακρίσεις και ζημιώνουν την οικονομία 
της αγοράς,

Or. fr

Τροπολογία 250
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 – περίπτωση 4 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· τακτικός και πιο δυναμικός διάλογος με 
αφρικανικές χώρες επί των πρώτων υλών 
και των σπάνιων γαιών,

Or. en

Τροπολογία 251
Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 – περίπτωση 4 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· τακτικός διάλογος με αφρικανικές 
χώρες επί των πρώτων υλών και των 
σπάνιων γαιών,
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Or. en

Τροπολογία 252
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 – περίπτωση 4 γ (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· βελτίωση της πρόσβασης σε 
ανανεώσιμες πρώτες ύλες για τη χρήση 
τους στη βιομηχανία και εξάλειψη των 
διακρίσεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας
που εμποδίζουν την ευρύτερη χρήση 
αυτών των πρώτων υλών,

Or. fr

Τροπολογία 253
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 – περίπτωση 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· μέτρα κατά των αυξανόμενων 
ολιγοπωλίων στον τομέα της εξόρυξης 
και εμπορίας πρώτων υλών·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 254
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 – περίπτωση 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· μέτρα κατά των αυξανόμενων 
ολιγοπωλίων στον τομέα της εξόρυξης και 
εμπορίας πρώτων υλών·

· μέτρα κατά της αυξανόμενης κυριαρχίας 
εθνικών ολιγοπωλίων και μονοπωλίων, 
καθώς και διεθνικών εταιρειών στον 
τομέα της εξόρυξης ορυκτών και
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ενεργειακών πρώτων υλών και της 
παραγωγής και εμπορίας
ημικατεργασμένων προϊόντων·

Or. pl

Τροπολογία 255
Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 – περίπτωση 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· μέτρα κατά των αυξανόμενων 
ολιγοπωλίων στον τομέα της εξόρυξης και 
εμπορίας πρώτων υλών·

· μέτρα κατά των αυξανόμενων 
ολιγοπωλίων στον τομέα της εξόρυξης και 
εμπορίας πρώτων υλών, ιδίως ορυκτών 
πρώτων υλών και μετάλλων σπανίων 
γαιών·

Or. de

Τροπολογία 256
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 – περίπτωση 5 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· τακτικές εκτιμήσεις επιπτώσεων της 
προβλεπόμενης ζήτησης –και της 
κρισιμότητας και των κινδύνων 
εφοδιασμού– των πρώτων υλών και των
σπανίων γαιών (συμπεριλαμβανομένων 
δυνητικών ελλείψεων, αύξησης των 
τιμών κ.λπ.) και των συνεπειών για την 
οικονομία της ΕΕ γενικότερα και τις 
επιχειρήσεις ειδικότερα· ο σχετικός 
κατάλογος πρώτων υλών και σπανίων 
γαιών πρέπει να ενημερώνεται τακτικά·

Or. en
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Τροπολογία 257
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 – περίπτωση 5 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· προσοχή στη χρήση της βιομάζας, όχι 
μόνο ως ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, 
αλλά και ως βιομηχανικής πρώτης ύλης, 
μέσω της προώθηση κριτηρίων 
βιωσιμότητας και αποφυγής λήψης 
μέτρων που προκαλούν στρέβλωση της 
αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 258
Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 – περίπτωση 5 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την 
περίπτωση αιφνίδιας διακοπής της 
προμήθειας ζωτικών πρώτων υλών για 
διάφορους λόγους·

Or. de

Τροπολογία 259
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 – περίπτωση 5 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· στήριξη των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τοπικές 
πρώτες ύλες, συμπεριλαμβανομένων των 
γεωργικών και δασικών πρώτων υλών·



AM\839013EL.doc 31/96 PE452.770v01-00

EL

Or. pl

Τροπολογία 260
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 – περίπτωση 5 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· παρακολούθηση των προβλέψεων για
την παραγωγή τρίτων χωρών και των 
συνθηκών λειτουργίας των παγκόσμιων 
αγορών πρώτων υλών·

Or. en

Τροπολογία 261

Reinhard Bütikofer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14a. είναι της άποψης ότι η βιομηχανική 
πολιτική πρέπει, πρωτίστως και 
κατ’ εξοχήν, να εξισορροπήσει τις 
δράσεις στον τομέα της ενέργειας, 
ευνοώντας μια πολιτική με γνώμονα τη 
ζήτηση, η οποία θα ενδυναμώνει τους 
καταναλωτές και θα αποσυνδέει την 
οικονομική ανάπτυξη από τη χρήση 
ενέργειας· ειδικότερα, οι κλάδοι των 
μεταφορών και των κατασκευών πρέπει 
να ασκούν δυναμική πολιτική 
εξοικονόμησης ενέργειας και να προβούν 
σε διαφοροποίηση με στόχο βιώσιμες, μη 
ρυπογόνες και ασφαλείς πηγές ενέργειας· 
η βιομηχανική πολιτική θα πρέπει να 
συνδράμει στη δημιουργία κατάλληλων 
συνθηκών στην αγορά για την προώθηση 
μεγαλύτερης εξοικονόμησης ενέργειας και 
περισσότερων επενδύσεων στην 
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ενεργειακή απόδοση, ούτως ώστε να 
αξιοποιηθεί ευρύ φάσμα ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και στρατηγικών 
τεχνολογιών για την κινητικότητα της 
αποθήκευσης ενέργειας (ήτοι τα δημόσια 
μέσα μεταφορών)·

Or. en

Τροπολογία 262
Herbert Reul, Daniel Caspary, Lena Kolarska-Bobińska, Werner Langen, Jolanta 
Emilia Hibner, Eija-Riitta Korhola, Jan Březina, Amalia Sartori

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. είναι πεπεισμένο ότι η βιομηχανία 
χρειάζεται μια ενεργειακή πολιτική με 
μακροπρόθεσμες προοπτικές, η οποία 
εγγυάται κατάλληλες τιμές ενέργειας και
ασφάλεια του εφοδιασμού, επιτρέπει μια 
παραγωγή χωρίς την εκπομπή βλαβερών 
για το κλίμα αερίων και εμποδίζει τη 
διαρροή άνθρακα· επισημαίνει ότι η 
εσωτερική αγορά ενέργειας αποτελεί ένα 
μεγάλο πλεονέκτημα για να εξασφαλιστεί 
η μετάβαση σε παραγωγή και προμήθεια 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ότι, για 
τον λόγο αυτόν, η υποδομή δικτύου 
πρέπει να ανανεωθεί, να αναπτυχθεί και
να καταστεί ευφυέστερη («smart grids»)·

15. είναι πεπεισμένο ότι, προκειμένου να 
εγγυηθεί την ασφάλεια των επενδύσεων, η 
βιομηχανία χρειάζεται μια ενεργειακή 
πολιτική με μακροπρόθεσμες προοπτικές, 
η οποία εγγυάται ασφάλεια του 
εφοδιασμού, καθώς και ανταγωνιστικές 
τιμές ενέργειας έναντι τρίτων χωρών στο 
πλαίσιο τόσο της παραγωγής ενέργειας 
όσο και των τελικών τιμών για τους 
βιομηχανικούς καταναλωτές και τα 
νοικοκυριά, και εμποδίζει την ενεργειακή 
ένδεια και τη διαρροή άνθρακα, ιδίως 
στους τομείς της βιομηχανίας που 
συμβάλλουν περισσότερο στην έρευνα και
την ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 263

Reinhard Bütikofer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. είναι πεπεισμένο ότι η βιομηχανία 
χρειάζεται μια ενεργειακή πολιτική με 
μακροπρόθεσμες προοπτικές, η οποία 
εγγυάται κατάλληλες τιμές ενέργειας και 
ασφάλεια του εφοδιασμού, επιτρέπει μια 
παραγωγή χωρίς την εκπομπή βλαβερών 
για το κλίμα αερίων και εμποδίζει τη 
διαρροή άνθρακα· επισημαίνει ότι η 
εσωτερική αγορά ενέργειας αποτελεί ένα 
μεγάλο πλεονέκτημα για να εξασφαλιστεί 
η μετάβαση σε παραγωγή και προμήθεια 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ότι, για 
τον λόγο αυτόν, η υποδομή δικτύου πρέπει 
να ανανεωθεί, να αναπτυχθεί και να 
καταστεί ευφυέστερη («smart grids»)·

15. είναι πεπεισμένο ότι η βιομηχανία 
χρειάζεται μια ενεργειακή πολιτική με 
μακροπρόθεσμες προοπτικές, η οποία 
εγγυάται μικρότερη κατανάλωση
ενέργειας εξασφαλίζοντας τη διάρκεια 
των βιομηχανικών επιχειρήσεων και 
ιδίως των ΜΜΕ, επιτρέπει μια παραγωγή 
με χαμηλότερη ή μηδενική παραγωγή
βλαβερών για το κλίμα αερίων και 
επιχειρεί να εμποδίσει τη διαρροή 
άνθρακα· επισημαίνει ότι η πλήρης
εσωτερική αγορά ενέργειας αποτελεί ένα 
μεγάλο πλεονέκτημα για να εξασφαλιστεί 
η μείωση των βιομηχανικών δαπανών και 
ότι, για τον λόγο αυτόν, η υποδομή 
δικτύου (συμπεριλαμβανομένων των 
δικτύων θέρμανσης) πρέπει να ανανεωθεί, 
να αναπτυχθεί και να καταστεί ευφυέστερη 
(«smart grids»)· η μακροπρόθεσμη 
ενεργειακή πολιτική θα πρέπει να 
περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση μεταξύ 
των βιομηχανικών επιχειρήσεων και της 
τοπικής αγοράς θέρμανσης, καθώς και 
την ενδεχόμενη χρήση βιομηχανικής 
θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας 
στους τομείς της κατοικίας και των 
υπηρεσιών, η οποία θα ενισχύσει την 
ασφάλεια του εφοδιασμού και θα αυξήσει 
την αποδοτική χρήση των πόρων·

Or. en

Τροπολογία 264
Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. είναι πεπεισμένο ότι η βιομηχανία 
χρειάζεται μια ενεργειακή πολιτική με 
μακροπρόθεσμες προοπτικές, η οποία 
εγγυάται κατάλληλες τιμές ενέργειας και 

15. είναι πεπεισμένο ότι η βιομηχανία 
χρειάζεται μια ενεργειακή πολιτική με 
μακροπρόθεσμες προοπτικές, η οποία 
εγγυάται κατάλληλες τιμές ενέργειας και 
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ασφάλεια του εφοδιασμού, επιτρέπει μια 
παραγωγή χωρίς την εκπομπή βλαβερών 
για το κλίμα αερίων και εμποδίζει τη 
διαρροή άνθρακα· επισημαίνει ότι η 
εσωτερική αγορά ενέργειας αποτελεί ένα 
μεγάλο πλεονέκτημα για να εξασφαλιστεί 
η μετάβαση σε παραγωγή και προμήθεια 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ότι, για 
τον λόγο αυτόν, η υποδομή δικτύου πρέπει 
να ανανεωθεί, να αναπτυχθεί και να 
καταστεί ευφυέστερη («smart grids»)·

ασφάλεια του εφοδιασμού, επιτρέπει μια 
παραγωγή χωρίς την εκπομπή βλαβερών 
για το κλίμα αερίων και εμποδίζει τη 
διαρροή άνθρακα· επισημαίνει ότι η 
εσωτερική αγορά ενέργειας αποτελεί ένα 
μεγάλο πλεονέκτημα για να εξασφαλιστεί 
η μετάβαση σε παραγωγή και προμήθεια 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ότι, για 
τον λόγο αυτόν, η υποδομή δικτύου 
(συμπεριλαμβανομένων των δικτύων 
θέρμανσης) πρέπει να ανανεωθεί, να 
αναπτυχθεί και να καταστεί ευφυέστερη 
(«smart grids»)· η μακροπρόθεσμη 
ενεργειακή πολιτική θα πρέπει να 
περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση μεταξύ 
των βιομηχανικών επιχειρήσεων και της 
τοπικής αγοράς θέρμανσης, καθώς και 
την ενδεχόμενη χρήση βιομηχανικής 
θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας 
στους τομείς της κατοικίας και των 
υπηρεσιών, η οποία θα ενισχύσει την 
ασφάλεια του εφοδιασμού και θα αυξήσει 
την αποδοτική χρήση των πόρων·

Or. en

Τροπολογία 265
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. είναι πεπεισμένο ότι η βιομηχανία 
χρειάζεται μια ενεργειακή πολιτική με 
μακροπρόθεσμες προοπτικές, η οποία 
εγγυάται κατάλληλες τιμές ενέργειας και 
ασφάλεια του εφοδιασμού, επιτρέπει μια 
παραγωγή χωρίς την εκπομπή βλαβερών 
για το κλίμα αερίων και εμποδίζει τη 
διαρροή άνθρακα· επισημαίνει ότι η 
εσωτερική αγορά ενέργειας αποτελεί ένα 
μεγάλο πλεονέκτημα για να εξασφαλιστεί 
η μετάβαση σε παραγωγή και προμήθεια 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ότι, για 
τον λόγο αυτόν, η υποδομή δικτύου πρέπει 

15. είναι πεπεισμένο ότι η βιομηχανία 
χρειάζεται μια ενεργειακή πολιτική με 
μακροπρόθεσμες προοπτικές, η οποία 
εγγυάται κατάλληλες τιμές ενέργειας και 
ασφάλεια του εφοδιασμού, αξιοποιεί τις 
μείζονες δυνατότητες ενεργειακής 
απόδοσης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, 
επιτρέπει μια παραγωγή χωρίς την 
εκπομπή βλαβερών για το κλίμα αερίων 
και εμποδίζει τη διαρροή άνθρακα· 
επισημαίνει ότι η εσωτερική αγορά 
ενέργειας αποτελεί ένα μεγάλο 
πλεονέκτημα για να εξασφαλιστεί η 
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να ανανεωθεί, να αναπτυχθεί και να 
καταστεί ευφυέστερη («smart grids»)·

μετάβαση στη βιώσιμη παραγωγή και 
προμήθεια και ότι, για τον λόγο αυτόν, η 
υποδομή δικτύου (συμπεριλαμβανομένων 
των δικτύων θέρμανσης) πρέπει να 
ανανεωθεί, να αναπτυχθεί και να καταστεί 
ευφυέστερη («smart grids»)· επιπλέον, η 
μακροπρόθεσμη ενεργειακή πολιτική θα 
πρέπει να περιλαμβάνει την 
αλληλεπίδραση μεταξύ των βιομηχανικών 
επιχειρήσεων και της τοπικής αγοράς 
θέρμανσης, καθώς και την ενδεχόμενη 
χρήση βιομηχανικής θερμότητας 
χαμηλής θερμοκρασίας στους τομείς της 
κατοικίας και των υπηρεσιών, η οποία θα 
ενισχύσει την ασφάλεια του εφοδιασμού 
και θα αυξήσει την αποδοτική χρήση των 
πόρων·

Or. en

Τροπολογία 266
Ilda Figueiredo, Jacky Henin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. είναι πεπεισμένο ότι η βιομηχανία 
χρειάζεται μια ενεργειακή πολιτική με 
μακροπρόθεσμες προοπτικές, η οποία 
εγγυάται κατάλληλες τιμές ενέργειας και 
ασφάλεια του εφοδιασμού, επιτρέπει μια
παραγωγή χωρίς την εκπομπή βλαβερών 
για το κλίμα αερίων και εμποδίζει τη 
διαρροή άνθρακα· επισημαίνει ότι η 
εσωτερική αγορά ενέργειας αποτελεί ένα 
μεγάλο πλεονέκτημα για να εξασφαλιστεί 
η μετάβαση σε παραγωγή και προμήθεια 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ότι, για 
τον λόγο αυτόν, η υποδομή δικτύου 
πρέπει να ανανεωθεί, να αναπτυχθεί και 
να καταστεί ευφυέστερη («smart grids»)·

15. είναι πεπεισμένο ότι η βιομηχανία 
χρειάζεται μια ενεργειακή πολιτική με 
μακροπρόθεσμες προοπτικές, η οποία 
εγγυάται κατάλληλες τιμές ενέργειας και 
ασφάλεια του εφοδιασμού, επιτρέπει μια 
παραγωγή χωρίς την εκπομπή βλαβερών 
για το κλίμα αερίων και εμποδίζει τη 
διαρροή άνθρακα· θεωρεί ότι η διαρκής 
παρουσία του δημοσίου τομέα στον 
κλάδο της ενέργειας είναι ουσιαστική για 
την ανάπτυξη της βιομηχανίας και της 
αξιοπρεπούς απασχόλησης στα κράτη 
μέλη, και ότι οι εθνικές στρατηγικές για 
την ενέργεια που δίδουν προτεραιότητα 
στη βιομηχανική παραγωγή σε κάθε 
κράτος μέλος συνιστούν ένα μεγάλο 
πλεονέκτημα για να εξασφαλιστεί η 
μετάβαση σε παραγωγή και προμήθεια 
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χαμηλών εκπομπών άνθρακα·

Or. pt

Τροπολογία 267
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. είναι πεπεισμένο ότι η βιομηχανία 
χρειάζεται μια ενεργειακή πολιτική με 
μακροπρόθεσμες προοπτικές, η οποία 
εγγυάται κατάλληλες τιμές ενέργειας και 
ασφάλεια του εφοδιασμού, επιτρέπει μια
παραγωγή χωρίς την εκπομπή βλαβερών 
για το κλίμα αερίων και εμποδίζει τη 
διαρροή άνθρακα· επισημαίνει ότι η 
εσωτερική αγορά ενέργειας αποτελεί ένα 
μεγάλο πλεονέκτημα για να εξασφαλιστεί 
η μετάβαση σε παραγωγή και προμήθεια 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ότι, για 
τον λόγο αυτόν, η υποδομή δικτύου πρέπει
να ανανεωθεί, να αναπτυχθεί και να 
καταστεί ευφυέστερη («smart grids»)·

15. είναι πεπεισμένο ότι η βιομηχανία 
χρειάζεται μια ενεργειακή πολιτική με 
μακροπρόθεσμες προοπτικές, η οποία 
εγγυάται κατάλληλες τιμές ενέργειας και 
ασφάλεια του εφοδιασμού, συνεισφέρει 
κατά τρόπο ώστε η παραγωγή να μειώνει 
σημαντικά την εκπομπή βλαβερών για το 
κλίμα αερίων και εμποδίζει τη διαρροή 
άνθρακα· επισημαίνει ότι η εσωτερική 
αγορά ενέργειας αποτελεί ένα μεγάλο 
πλεονέκτημα για να εξασφαλιστεί η 
μετάβαση σε παραγωγή και προμήθεια 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ότι η
βιομηχανική πολιτική πρέπει να καλύπτει 
εξίσου την υποδομή δικτύου προκειμένου 
να διασφαλιστεί ότι θα ανανεωθεί, θα
αναπτυχθεί έγκαιρα και με ενεργειακά 
αποδοτικό τρόπο και θα καταστεί 
ευφυέστερη («smart grids»)· παρατηρεί 
ότι η μετάβαση προς την οικονομία 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα 
προϋποθέτει σημαντικές επενδύσεις στις 
ενεργειακές υποδομές που απαιτούν 
σταθερό και προβλέψιμο πλαίσιο 
πολιτικών, το οποίο θα διευκολύνει τη 
λήψη αποφάσεων για μακροχρόνιες 
επενδύσεις·

Or. en
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Τροπολογία 268
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. είναι πεπεισμένο ότι η βιομηχανία 
χρειάζεται μια ενεργειακή πολιτική με 
μακροπρόθεσμες προοπτικές, η οποία
εγγυάται κατάλληλες τιμές ενέργειας και
ασφάλεια του εφοδιασμού, επιτρέπει μια 
παραγωγή χωρίς την εκπομπή βλαβερών 
για το κλίμα αερίων και εμποδίζει τη 
διαρροή άνθρακα· επισημαίνει ότι η 
εσωτερική αγορά ενέργειας αποτελεί ένα 
μεγάλο πλεονέκτημα για να εξασφαλιστεί 
η μετάβαση σε παραγωγή και προμήθεια 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ότι, για 
τον λόγο αυτόν, η υποδομή δικτύου πρέπει 
να ανανεωθεί, να αναπτυχθεί και να 
καταστεί ευφυέστερη («smart grids»)·

15. είναι πεπεισμένο ότι η βιομηχανία θα 
ωφεληθεί από μια ενεργειακή πολιτική με 
μακροπρόθεσμες προοπτικές και
βασιζόμενη στην ασφάλεια του 
εφοδιασμού και στον ανταγωνισμό,
επιτρέπει μια παραγωγή με τις λιγότερες
δυνατές βλαβερές εκπομπές· επισημαίνει 
ότι η ασφάλεια του δικαίου και οι 
σταθερές γενικές προϋποθέσεις
αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία για κάθε 
επιχείρηση, ότι η εσωτερική αγορά 
ενέργειας αποτελεί ένα μεγάλο 
πλεονέκτημα για να εξασφαλιστεί η 
μετάβαση σε παραγωγή και προμήθεια 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ότι, για 
τον λόγο αυτόν, η υποδομή δικτύου πρέπει 
να ανανεωθεί, να αναπτυχθεί και να 
καταστεί ευφυέστερη («smart grids»)· 
υπογραμμίζει δε ότι η εξοικονόμηση 
ενέργειας συνεπάγεται εξοικονόμηση των 
πόρων·

Or. en

Τροπολογία 269
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. είναι πεπεισμένο ότι η βιομηχανία 
χρειάζεται μια ενεργειακή πολιτική με 
μακροπρόθεσμες προοπτικές, η οποία 
εγγυάται κατάλληλες τιμές ενέργειας και 
ασφάλεια του εφοδιασμού, επιτρέπει μια 
παραγωγή χωρίς την εκπομπή βλαβερών 
για το κλίμα αερίων και εμποδίζει τη 

15. είναι πεπεισμένο ότι η βιομηχανία 
χρειάζεται μια ενεργειακή πολιτική με 
μακροπρόθεσμες προοπτικές, η οποία 
εγγυάται κατάλληλες τιμές ενέργειας και 
ασφάλεια του εφοδιασμού, επιτρέπει μια 
παραγωγή χωρίς την εκπομπή βλαβερών 
για το κλίμα αερίων και εμποδίζει τη 
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διαρροή άνθρακα· επισημαίνει ότι η 
εσωτερική αγορά ενέργειας αποτελεί ένα 
μεγάλο πλεονέκτημα για να εξασφαλιστεί 
η μετάβαση σε παραγωγή και προμήθεια 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ότι, για 
τον λόγο αυτόν, η υποδομή δικτύου πρέπει 
να ανανεωθεί, να αναπτυχθεί και να 
καταστεί ευφυέστερη («smart grids»)·

διαρροή άνθρακα· επισημαίνει ότι η 
εσωτερική αγορά ενέργειας αποτελεί ένα 
μεγάλο πλεονέκτημα για να εξασφαλιστεί 
η μετάβαση σε παραγωγή και προμήθεια 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ότι, για 
τον λόγο αυτόν, η υποδομή δικτύου πρέπει 
να ανανεωθεί, να αναπτυχθεί και να 
καταστεί ευφυέστερη («smart grids»)· 
υπογραμμίζει επίσης ότι είναι απαραίτητο 
να ληφθούν υπόψη τα ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα άλλων (ψηφιακών και 
μεταφορικών) υποδομών δικτύου, εάν 
εγκριθεί μια στρατηγική με στόχο την 
επίτευξη του μέγιστου δυνατού βαθμού 
του εκσυγχρονισμού και της 
αποδοτικότητάς τους·

Or. fr

Τροπολογία 270
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. είναι πεπεισμένο ότι η βιομηχανία 
χρειάζεται μια ενεργειακή πολιτική με 
μακροπρόθεσμες προοπτικές, η οποία 
εγγυάται κατάλληλες τιμές ενέργειας και 
ασφάλεια του εφοδιασμού, επιτρέπει μια 
παραγωγή χωρίς την εκπομπή βλαβερών 
για το κλίμα αερίων και εμποδίζει τη 
διαρροή άνθρακα· επισημαίνει ότι η 
εσωτερική αγορά ενέργειας αποτελεί ένα 
μεγάλο πλεονέκτημα για να εξασφαλιστεί 
η μετάβαση σε παραγωγή και προμήθεια 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ότι, για 
τον λόγο αυτόν, η υποδομή δικτύου πρέπει 
να ανανεωθεί, να αναπτυχθεί και να 
καταστεί ευφυέστερη («smart grids»)·

15. είναι πεπεισμένο ότι η βιομηχανία 
χρειάζεται μια ενεργειακή πολιτική με 
μακροπρόθεσμες προοπτικές, η οποία 
εγγυάται κατάλληλες τιμές ενέργειας και 
ασφάλεια του εφοδιασμού, επιτρέπει μια 
παραγωγή χωρίς την εκπομπή βλαβερών 
για το κλίμα αερίων και εμποδίζει τη 
διαρροή άνθρακα· επισημαίνει ότι η 
εσωτερική αγορά ενέργειας αποτελεί ένα 
μεγάλο πλεονέκτημα για να εξασφαλιστεί 
η μετάβαση σε παραγωγή και προμήθεια 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ότι, για 
τον λόγο αυτόν, η υποδομή δικτύου πρέπει 
να ανανεωθεί, να αναπτυχθεί, μεταξύ 
άλλων και μέσω της ελευθέρωσης, και να 
καταστεί ευφυέστερη («smart grids»), 
όπως εξάλλου ευφυέστερες πρέπει να 
καταστούν και οι σχετικές μετρήσεις· 
υπογραμμίζει ότι πρέπει να παραμείνουν 
ανοικτές όλες οι δυνατότητες επιλογής 
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ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της 
πυρηνικής ενέργειας, συναρτήσει του
ενεργειακού μείγματος που επιλέγει κάθε 
κράτος μέλος·

Or. en

Τροπολογία 271
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. είναι πεπεισμένο ότι η βιομηχανία 
χρειάζεται μια ενεργειακή πολιτική με 
μακροπρόθεσμες προοπτικές, η οποία 
εγγυάται κατάλληλες τιμές ενέργειας και 
ασφάλεια του εφοδιασμού, επιτρέπει μια 
παραγωγή χωρίς την εκπομπή βλαβερών 
για το κλίμα αερίων και εμποδίζει τη 
διαρροή άνθρακα· επισημαίνει ότι η 
εσωτερική αγορά ενέργειας αποτελεί ένα 
μεγάλο πλεονέκτημα για να εξασφαλιστεί 
η μετάβαση σε παραγωγή και προμήθεια 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ότι, για 
τον λόγο αυτόν, η υποδομή δικτύου πρέπει 
να ανανεωθεί, να αναπτυχθεί και να 
καταστεί ευφυέστερη («smart grids»)·

15. είναι πεπεισμένο ότι η βιομηχανία 
χρειάζεται μια φιλόδοξη, αλλά ρεαλιστική
ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική 
με μακροπρόθεσμες προοπτικές, η οποία 
εγγυάται κατάλληλες τιμές ενέργειας και 
ασφάλεια του εφοδιασμού, μείωση της 
εξάρτησής μας από τα ορυκτά καύσιμα
και αύξηση της απόδοσης της παραγωγής 
και της κατανάλωσης και εμποδίζει τη 
διαρροή άνθρακα· επισημαίνει ότι η 
εσωτερική αγορά ενέργειας αποτελεί ένα 
μεγάλο πλεονέκτημα για να εξασφαλιστεί 
η μετάβαση σε παραγωγή και προμήθεια 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ότι, για 
τον λόγο αυτόν, η υποδομή δικτύου πρέπει 
να ανανεωθεί, να αναπτυχθεί και να 
καταστεί ευφυέστερη («smart grids»)·

Or. en

Τροπολογία 272
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. είναι πεπεισμένο ότι η βιομηχανία 
χρειάζεται μια ενεργειακή πολιτική με 
μακροπρόθεσμες προοπτικές, η οποία 

15. είναι πεπεισμένο ότι η βιομηχανία 
χρειάζεται μια φιλόδοξη, αλλά ρεαλιστική
ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική 
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εγγυάται κατάλληλες τιμές ενέργειας και 
ασφάλεια του εφοδιασμού, επιτρέπει μια 
παραγωγή χωρίς την εκπομπή βλαβερών 
για το κλίμα αερίων και εμποδίζει τη 
διαρροή άνθρακα· επισημαίνει ότι η 
εσωτερική αγορά ενέργειας αποτελεί ένα 
μεγάλο πλεονέκτημα για να εξασφαλιστεί 
η μετάβαση σε παραγωγή και προμήθεια 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ότι, για 
τον λόγο αυτόν, η υποδομή δικτύου πρέπει 
να ανανεωθεί, να αναπτυχθεί και να 
καταστεί ευφυέστερη («smart grids»)·

με μακροπρόθεσμες προοπτικές, η οποία 
εγγυάται κατάλληλες τιμές ενέργειας και 
ασφάλεια του εφοδιασμού, μείωση της 
εξάρτησής μας από τα ορυκτά καύσιμα 
και αύξηση της απόδοσης της παραγωγής 
και της κατανάλωσης και εμποδίζει τη 
διαρροή άνθρακα· επισημαίνει ότι η 
εσωτερική αγορά ενέργειας αποτελεί ένα 
μεγάλο πλεονέκτημα για να εξασφαλιστεί 
η μετάβαση σε παραγωγή και προμήθεια 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ότι, για 
τον λόγο αυτόν, η υποδομή δικτύου πρέπει 
να ανανεωθεί, να αναπτυχθεί και να 
καταστεί ευφυέστερη («smart grids»)·

Or. en

Τροπολογία 273
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. είναι πεπεισμένο ότι η βιομηχανία 
χρειάζεται μια ενεργειακή πολιτική με 
μακροπρόθεσμες προοπτικές, η οποία 
εγγυάται κατάλληλες τιμές ενέργειας και 
ασφάλεια του εφοδιασμού, επιτρέπει μια 
παραγωγή χωρίς την εκπομπή βλαβερών 
για το κλίμα αερίων και εμποδίζει τη 
διαρροή άνθρακα· επισημαίνει ότι η 
εσωτερική αγορά ενέργειας αποτελεί ένα 
μεγάλο πλεονέκτημα για να εξασφαλιστεί 
η μετάβαση σε παραγωγή και προμήθεια 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ότι, για 
τον λόγο αυτόν, η υποδομή δικτύου πρέπει 
να ανανεωθεί, να αναπτυχθεί και να 
καταστεί ευφυέστερη («smart grids»)·

15. είναι πεπεισμένο ότι η βιομηχανία 
χρειάζεται μια πολιτική με 
μακροπρόθεσμες προοπτικές, η οποία 
εγγυάται κατάλληλες τιμές ενέργειας και 
ασφάλεια του εφοδιασμού, μείωση της 
εξάρτησής μας από τα ορυκτά καύσιμα 
και αύξηση της απόδοσης της παραγωγής 
και της κατανάλωσης και εμποδίζει τη 
διαρροή άνθρακα· επισημαίνει ότι η 
εσωτερική αγορά ενέργειας αποτελεί ένα 
μεγάλο πλεονέκτημα για να εξασφαλιστεί 
η μετάβαση σε παραγωγή και προμήθεια 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ότι, για 
τον λόγο αυτόν, η υποδομή δικτύου πρέπει 
να ανανεωθεί, να αναπτυχθεί και να 
καταστεί ευφυέστερη («smart grids»)·

Or. en
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Τροπολογία 274
Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. είναι πεπεισμένο ότι η βιομηχανία 
χρειάζεται μια ενεργειακή πολιτική με 
μακροπρόθεσμες προοπτικές, η οποία 
εγγυάται κατάλληλες τιμές ενέργειας και 
ασφάλεια του εφοδιασμού, επιτρέπει μια 
παραγωγή χωρίς την εκπομπή βλαβερών 
για το κλίμα αερίων και εμποδίζει τη 
διαρροή άνθρακα· επισημαίνει ότι η 
εσωτερική αγορά ενέργειας αποτελεί ένα 
μεγάλο πλεονέκτημα για να εξασφαλιστεί 
η μετάβαση σε παραγωγή και προμήθεια 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ότι, για 
τον λόγο αυτόν, η υποδομή δικτύου πρέπει 
να ανανεωθεί, να αναπτυχθεί και να 
καταστεί ευφυέστερη («smart grids»)·

15. είναι πεπεισμένο ότι η βιομηχανία 
χρειάζεται μια ενεργειακή πολιτική με 
μακροπρόθεσμες προοπτικές, η οποία 
εγγυάται κατάλληλες τιμές ενέργειας και 
ασφάλεια του εφοδιασμού και επιτρέπει 
μια παραγωγή με χαμηλές εκπομπές
βλαβερών για το κλίμα αερίων· 
επισημαίνει ότι η εσωτερική αγορά 
ενέργειας αποτελεί ένα μεγάλο 
πλεονέκτημα για να εξασφαλιστεί η 
μετάβαση σε παραγωγή και προμήθεια 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ότι, για 
τον λόγο αυτόν, η υποδομή δικτύου πρέπει 
να ανανεωθεί, να αναπτυχθεί και να 
καταστεί ευφυέστερη («smart grids»)·

Or. de

Τροπολογία 275
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. είναι πεπεισμένο ότι η βιομηχανία 
χρειάζεται μια ενεργειακή πολιτική με 
μακροπρόθεσμες προοπτικές, η οποία 
εγγυάται κατάλληλες τιμές ενέργειας και 
ασφάλεια του εφοδιασμού, επιτρέπει μια 
παραγωγή χωρίς την εκπομπή βλαβερών 
για το κλίμα αερίων και εμποδίζει τη 
διαρροή άνθρακα· επισημαίνει ότι η 
εσωτερική αγορά ενέργειας αποτελεί ένα 
μεγάλο πλεονέκτημα για να εξασφαλιστεί 
η μετάβαση σε παραγωγή και προμήθεια 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ότι, για 
τον λόγο αυτόν, η υποδομή δικτύου πρέπει 

15. είναι πεπεισμένο ότι η βιομηχανία 
χρειάζεται μια ενεργειακή πολιτική με 
μακροπρόθεσμες προοπτικές, η οποία 
εγγυάται κατάλληλες τιμές ενέργειας και 
ασφάλεια του εφοδιασμού, επιτρέπει μια 
παραγωγή χωρίς την εκπομπή βλαβερών 
για το κλίμα αερίων και εμποδίζει τη 
διαρροή άνθρακα· επισημαίνει ότι η 
διαρκής εναρμόνιση της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας αποτελεί ένα μεγάλο 
πλεονέκτημα για να εξασφαλιστεί η 
μετάβαση σε παραγωγή και προμήθεια 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ότι, για 
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να ανανεωθεί, να αναπτυχθεί και να 
καταστεί ευφυέστερη («smart grids»)·

τον λόγο αυτόν, η υποδομή για ένα 
διευρωπαϊκό δίκτυο ενέργειας πρέπει να 
ανανεωθεί, να αναπτυχθεί και να καταστεί 
ευφυέστερη («smart grids»), ιδίως μέσω 
χρηματοδοτικής βοήθειας από την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων·

Or. fr

Τροπολογία 276
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. είναι πεπεισμένο ότι η βιομηχανία 
χρειάζεται μια ενεργειακή πολιτική με 
μακροπρόθεσμες προοπτικές, η οποία 
εγγυάται κατάλληλες τιμές ενέργειας και 
ασφάλεια του εφοδιασμού, επιτρέπει μια 
παραγωγή χωρίς την εκπομπή βλαβερών 
για το κλίμα αερίων και εμποδίζει τη 
διαρροή άνθρακα· επισημαίνει ότι η 
εσωτερική αγορά ενέργειας αποτελεί ένα 
μεγάλο πλεονέκτημα για να εξασφαλιστεί 
η μετάβαση σε παραγωγή και προμήθεια 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ότι, για 
τον λόγο αυτόν, η υποδομή δικτύου πρέπει 
να ανανεωθεί, να αναπτυχθεί και να 
καταστεί ευφυέστερη («smart grids»)·

15. είναι πεπεισμένο ότι η βιομηχανία 
χρειάζεται μια ενεργειακή πολιτική με 
μακροπρόθεσμες προοπτικές, η οποία 
εγγυάται κατάλληλες τιμές ενέργειας και 
ασφάλεια του εφοδιασμού, επιτρέπει μια 
βιώσιμη παραγωγή και εμποδίζει τη 
διαρροή άνθρακα· επισημαίνει ότι η 
εσωτερική αγορά ενέργειας αποτελεί ένα 
μεγάλο πλεονέκτημα για να εξασφαλιστεί 
η μετάβαση σε παραγωγή και προμήθεια 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ότι, για 
τον λόγο αυτόν, η υποδομή δικτύου πρέπει 
να ανανεωθεί, να αναπτυχθεί και να 
καταστεί ευφυέστερη («smart grids»)·

Or. en

Τροπολογία 277
Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. είναι πεπεισμένο ότι η βιομηχανία 
χρειάζεται μια ενεργειακή πολιτική με 
μακροπρόθεσμες προοπτικές, η οποία 

15. είναι πεπεισμένο ότι η βιομηχανία 
χρειάζεται μια ενεργειακή πολιτική με 
μακροπρόθεσμες προοπτικές, η οποία 
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εγγυάται κατάλληλες τιμές ενέργειας και 
ασφάλεια του εφοδιασμού, επιτρέπει μια 
παραγωγή χωρίς την εκπομπή βλαβερών 
για το κλίμα αερίων και εμποδίζει τη 
διαρροή άνθρακα· επισημαίνει ότι η 
εσωτερική αγορά ενέργειας αποτελεί ένα 
μεγάλο πλεονέκτημα για να εξασφαλιστεί 
η μετάβαση σε παραγωγή και προμήθεια 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ότι, για 
τον λόγο αυτόν, η υποδομή δικτύου πρέπει 
να ανανεωθεί, να αναπτυχθεί και να 
καταστεί ευφυέστερη («smart grids»)·

εγγυάται κατάλληλες τιμές ενέργειας και 
ασφάλεια του εφοδιασμού, επιτρέπει μια 
παραγωγή χαμηλών εκπομπών άνθρακα
και εμποδίζει τη διαρροή άνθρακα· 
επισημαίνει ότι η εσωτερική αγορά 
ενέργειας αποτελεί ένα μεγάλο 
πλεονέκτημα για να εξασφαλιστεί η 
μετάβαση σε παραγωγή και προμήθεια 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ότι, για 
τον λόγο αυτόν, η υποδομή δικτύου πρέπει 
να ανανεωθεί, να αναπτυχθεί και να 
καταστεί ευφυέστερη («smart grids»)·

Or. en

Τροπολογία 278
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. είναι πεπεισμένο ότι η βιομηχανία 
χρειάζεται μια ενεργειακή πολιτική με 
μακροπρόθεσμες προοπτικές, η οποία 
εγγυάται κατάλληλες τιμές ενέργειας και 
ασφάλεια του εφοδιασμού, επιτρέπει μια 
παραγωγή χωρίς την εκπομπή βλαβερών 
για το κλίμα αερίων και εμποδίζει τη 
διαρροή άνθρακα· επισημαίνει ότι η 
εσωτερική αγορά ενέργειας αποτελεί ένα 
μεγάλο πλεονέκτημα για να εξασφαλιστεί 
η μετάβαση σε παραγωγή και προμήθεια 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ότι, για 
τον λόγο αυτόν, η υποδομή δικτύου πρέπει 
να ανανεωθεί, να αναπτυχθεί και να
καταστεί ευφυέστερη («smart grids»)·

15. είναι πεπεισμένο ότι η βιομηχανία της 
ΕΕ χρειάζεται μια ενεργειακή πολιτική και 
πολιτική υποδομών με μακροπρόθεσμες 
προοπτικές και με επίκεντρο την 
αλληλεγγύη, η οποία εγγυάται παγκοσμίως 
χαμηλές τιμές ενέργειας και ασφάλεια του 
εφοδιασμού της ΕΕ, επιτρέπει μια 
παραγωγή χωρίς την εκπομπή βλαβερών 
για το κλίμα αερίων και εμποδίζει τη 
διαρροή άνθρακα· επισημαίνει ότι η 
εσωτερική αγορά ενέργειας αποτελεί ένα 
μεγάλο πλεονέκτημα για να εξασφαλιστεί 
η μετάβαση σε παραγωγή και προμήθεια 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ότι, για 
τον λόγο αυτόν, πρέπει να ανανεωθούν και 
να αναπτυχθούν ευφυή δίκτυα («smart
grids») ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου·

Or. pl
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Τροπολογία 279
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. είναι πεπεισμένο ότι η βιομηχανία 
χρειάζεται μια ενεργειακή πολιτική με 
μακροπρόθεσμες προοπτικές, η οποία 
εγγυάται κατάλληλες τιμές ενέργειας και 
ασφάλεια του εφοδιασμού, επιτρέπει μια 
παραγωγή χωρίς την εκπομπή βλαβερών 
για το κλίμα αερίων και εμποδίζει τη 
διαρροή άνθρακα· επισημαίνει ότι η 
εσωτερική αγορά ενέργειας αποτελεί ένα 
μεγάλο πλεονέκτημα για να εξασφαλιστεί 
η μετάβαση σε παραγωγή και προμήθεια 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ότι, για 
τον λόγο αυτόν, η υποδομή δικτύου πρέπει 
να ανανεωθεί, να αναπτυχθεί και να 
καταστεί ευφυέστερη («smart grids»)·

15. είναι πεπεισμένο ότι η βιομηχανία 
χρειάζεται μια ενεργειακή πολιτική με 
μακροπρόθεσμες προοπτικές, η οποία 
εγγυάται κατάλληλες τιμές ενέργειας και 
ασφάλεια του εφοδιασμού, επιτρέπει μια 
παραγωγή με χαμηλά επίπεδα εκπομπής 
βλαβερών για το κλίμα αερίων και 
εμποδίζει τη διαρροή άνθρακα· 
επισημαίνει ότι η εσωτερική αγορά 
ενέργειας αποτελεί ένα μεγάλο 
πλεονέκτημα για να εξασφαλιστεί η 
μετάβαση σε παραγωγή και προμήθεια 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ότι, για 
τον λόγο αυτόν, η υποδομή δικτύου πρέπει 
να ανανεωθεί, να αναπτυχθεί και να 
καταστεί ευφυέστερη («smart grids»)·

Or. es

Τροπολογία 280
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. είναι πεπεισμένο ότι η βιομηχανία 
χρειάζεται μια ενεργειακή πολιτική με 
μακροπρόθεσμες προοπτικές, η οποία 
εγγυάται κατάλληλες τιμές ενέργειας και 
ασφάλεια του εφοδιασμού, επιτρέπει μια 
παραγωγή χωρίς την εκπομπή βλαβερών 
για το κλίμα αερίων και εμποδίζει τη 
διαρροή άνθρακα· επισημαίνει ότι η 
εσωτερική αγορά ενέργειας αποτελεί ένα 
μεγάλο πλεονέκτημα για να εξασφαλιστεί 
η μετάβαση σε παραγωγή και προμήθεια 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ότι, για 

15. είναι πεπεισμένο ότι η βιομηχανία 
χρειάζεται μια ενεργειακή πολιτική με 
μακροπρόθεσμες προοπτικές, η οποία 
εγγυάται κατάλληλες τιμές ενέργειας και 
ασφάλεια του εφοδιασμού, ενθαρρύνει την 
ενεργειακή απόδοση και την 
εξοικονόμηση ενέργειας, επιτρέπει μια 
παραγωγή χωρίς την εκπομπή βλαβερών 
για το κλίμα αερίων και εμποδίζει τη 
διαρροή άνθρακα· επισημαίνει ότι η 
εσωτερική αγορά ενέργειας αποτελεί ένα 
μεγάλο πλεονέκτημα για να εξασφαλιστεί 
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τον λόγο αυτόν, η υποδομή δικτύου πρέπει 
να ανανεωθεί, να αναπτυχθεί και να 
καταστεί ευφυέστερη («smart grids»)·

η μετάβαση σε παραγωγή και προμήθεια 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ότι, για 
τον λόγο αυτόν, η υποδομή δικτύου πρέπει 
να ανανεωθεί, να αναπτυχθεί και να 
καταστεί ευφυέστερη («smart grids»)·

Or. en

Τροπολογία 281
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. είναι πεπεισμένο ότι η βιομηχανία 
χρειάζεται μια ενεργειακή πολιτική με 
μακροπρόθεσμες προοπτικές, η οποία 
εγγυάται κατάλληλες τιμές ενέργειας και 
ασφάλεια του εφοδιασμού, επιτρέπει μια 
παραγωγή χωρίς την εκπομπή βλαβερών 
για το κλίμα αερίων και εμποδίζει τη 
διαρροή άνθρακα· επισημαίνει ότι η 
εσωτερική αγορά ενέργειας αποτελεί ένα 
μεγάλο πλεονέκτημα για να εξασφαλιστεί 
η μετάβαση σε παραγωγή και προμήθεια 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ότι, για 
τον λόγο αυτόν, η υποδομή δικτύου πρέπει 
να ανανεωθεί, να αναπτυχθεί και να 
καταστεί ευφυέστερη («smart grids»)·

15. είναι πεπεισμένο ότι η βιομηχανία 
χρειάζεται μια ενεργειακή πολιτική με 
μακροπρόθεσμες προοπτικές, η οποία 
εγγυάται προσιτές τιμές ενέργειας και 
ασφάλεια του εφοδιασμού, επιτρέπει μια 
παραγωγή χωρίς την εκπομπή βλαβερών 
για το κλίμα αερίων και εμποδίζει τη 
διαρροή άνθρακα· επισημαίνει ότι η 
εσωτερική αγορά ενέργειας αποτελεί ένα 
μεγάλο πλεονέκτημα για να εξασφαλιστεί 
η μετάβαση σε παραγωγή και προμήθεια 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ότι, για 
τον λόγο αυτόν, η υποδομή δικτύου πρέπει 
να ανανεωθεί, να αναπτυχθεί και να 
καταστεί ευφυέστερη («smart grids»)·

Or. el

Τροπολογία 282
Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι 
για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία 
να πρωτοστατήσει στην περαιτέρω 
ανάπτυξη και παραγωγή ηλεκτροκίνητων 
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αυτοκινήτων· καλεί, εν προκειμένω, την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει, το 
αργότερο έως τα μέσα του 2011, τις 
γενικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη 
ηλεκτροκίνητων οχημάτων, όσον αφορά, 
ειδικότερα, την τυποποίηση των 
υποδομών και των τεχνολογιών φόρτισης 
που θα εξασφαλίσουν τη 
διαλειτουργικότητα και την ασφάλεια των 
υποδομών· καλεί επίσης την Επιτροπή να 
θεσπίσει εναρμονισμένες προδιαγραφές 
για την έγκριση ηλεκτροκίνητων 
οχημάτων, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως 
υπόψη την υγεία και την ασφάλεια τόσο 
των εργαζομένων όσο και των τελικών 
χρηστών·

Or. nl

Τροπολογία 283

Reinhard Bütikofer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15a. υπενθυμίζει τις τεράστιες
δυνατότητες δημιουργίας θέσεων 
απασχόλησης και τα οφέλη από τη 
μείωση του κόστους που αναμένεται να 
επιφέρουν οι βελτιώσεις στην ενεργειακή 
απόδοση· επιβάλλεται, συνεπώς, να 
υποστηριχθούν σε όλους τους τομείς της 
βιομηχανίας οι συναφείς πρωτοβουλίες, 
μέσω της έγκρισης μέτρων τα οποία θα 
συμπεριλαμβάνουν στόχους, πρότυπα και 
μηχανισμούς συγκριτικής αξιολόγησης 
που εξασφαλίζουν τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης·

Or. en
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Τροπολογία 284
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15a. ζητεί καινοτομίες στους τομείς της 
υγειονομικής περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών, ούτως ώστε οι 
βιομηχανικοί κλάδοι να μην βρεθούν 
αντιμέτωποι κατά τις επόμενες δεκαετίες 
με προβλήματα έλλειψης εργατικού 
δυναμικού και αύξησης του κόστους της 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 285
Hermann Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. εφιστά την προσοχή στις 
δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας 
των ευφυών τεχνολογιών·

Or. de

Τροπολογία 286

Reinhard Bütikofer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β. θεωρεί ότι απαιτείται η θέσπιση 
πολιτικής για τη βελτίωση της 
βιωσιμότητας των συστημάτων και των
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υποδομών των μεταφορών μέσω μέτρων 
όπως οι αποδοτικότερες τεχνολογίες, η 
διαλειτουργικότητα, οι καινοτόμες λύσεις 
για την κινητικότητα, αλλά και πολιτικών
τοπικού εφοδιασμού, προκειμένου να 
διασφαλισθεί η λειτουργία των αλυσίδων
εφοδιασμού με πιο βιώσιμα συστήματα 
υλικοτεχνικής υποστήριξης και με 
μειωμένες λειτουργικές δαπάνες·

Or. en

Τροπολογία 287

Reinhard Bütikofer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 γ (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15γ. θεωρεί ότι οι σύγχρονες ΤΠΕ 
προσφέρουν ευρείες δυνατότητες 
καινοτομίας για την ενίσχυση της
βιωσιμότητας και της οικολογικής 
απόδοσης, όπως, π.χ., η ολοκλήρωση 
τεχνολογικών συστημάτων με την 
προσθήκη πρόσθετων στρωμάτων 
νοημοσύνης επί του φυσικού στρώματος 
για την επίτευξη μεγαλύτερης απόδοσης
στη διαχείριση συστημάτων (όπως η 
παροχή ύδατος και τα συστήματα 
μεταφορών)· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
είναι διαθέσιμα ανοικτά πρότυπα ΤΠΕ 
για τέτοιες εφαρμογές, και παροτρύνει,
συνεπώς, αφενός την Επιτροπή να 
απαιτήσει ανοικτά πρότυπα και αφετέρου 
τους ενδιαφερομένους φορείς να 
προωθήσουν την ανάπτυξη κατάλληλων 
ανοικτών προτύπων για την ενίσχυση της 
αποδοτικής χρήσης των πόρων·

Or. en
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Τροπολογία 288
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί να καταβληθεί κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να καλυφθούν κενά όσον 
αφορά τις δεξιότητες, μεταξύ άλλων, 
μέσω:

16. εφιστά την προσοχή στην ανάγκη 
επαρκούς τεχνικού και εξειδικευμένου 
προσωπικού· θεωρεί, για τον λόγο αυτόν,
ότι απαιτούνται μεγαλύτερες επενδύσεις 
στον τομέα της εκπαίδευσης και της
κατάρτισης· ζητεί να καταβληθεί κάθε 
δυνατή προσπάθεια για να καλυφθούν 
κενά όσον αφορά τις δεξιότητες, μεταξύ 
άλλων, μέσω:

Or. fr

Τροπολογία 289
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – εισαγωγικό μέρος 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί να καταβληθεί κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να καλυφθούν κενά όσον 
αφορά τις δεξιότητες, μεταξύ άλλων, 
μέσω:

16. ζητεί να καταβληθεί κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να καλυφθούν κενά όσον 
αφορά τις δεξιότητες, ούτως ώστε να 
προαχθούν τα προσόντα του εργατικού 
δυναμικού και να αυξηθεί το ενδιαφέρον 
των νέων πτυχιούχων για τη βιομηχανία, 
μεταξύ άλλων, μέσω:

Or. fr

Τροπολογία 290
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – εισαγωγικό μέρος 



PE452.770v01-00 50/96 AM\839013EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί να καταβληθεί κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να καλυφθούν κενά 
όσον αφορά τις δεξιότητες, μεταξύ 
άλλων, μέσω:

16. ζητεί να καταβληθεί κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να καλυφθούν κενά όσον 
αφορά τις δεξιότητες σε όλα τα επίπεδα, 
μεταξύ άλλων, μέσω:

Or. da

Τροπολογία 291
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· ενός θεσμοθετημένου διαλόγου μεταξύ 
των αρμοδίων αρχών και των κοινωνικών 
εταίρων, προκειμένου να ανανεωθούν τα 
προγράμματα σπουδών και να βρεθούν 
αποτελεσματικοί τρόποι για τη μετάβαση 
από το σχολείο στην αγορά εργασίας,

· ενός θεσμοθετημένου διαλόγου μεταξύ 
των αρμοδίων αρχών και των κοινωνικών 
εταίρων, προκειμένου να ανανεωθούν τα 
προγράμματα σπουδών, ούτως ώστε να 
συμπεριληφθεί το επιχειρηματικό πνεύμα 
και να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των 
επιχειρήσεων, και να βρεθούν 
αποτελεσματικοί τρόποι για τη μετάβαση 
από το σχολείο στην αγορά εργασίας,
ενθαρρύνοντας ιδιαίτερα την προαγωγή 
προγραμμάτων ατομικής κινητικότητας,
όπως τα προγράμματα «Erasmus για 
νέους επιχειρηματίες» και «Erasmus για 
μαθητευόμενους»,

Or. fr

Τροπολογία 292
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· ενός θεσμοθετημένου διαλόγου μεταξύ · ενός θεσμοθετημένου διαλόγου μεταξύ 
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των αρμοδίων αρχών και των κοινωνικών 
εταίρων, προκειμένου να ανανεωθούν τα 
προγράμματα σπουδών και να βρεθούν 
αποτελεσματικοί τρόποι για τη μετάβαση 
από το σχολείο στην αγορά εργασίας,

των αρμοδίων αρχών και των κοινωνικών 
εταίρων, προκειμένου να ανανεωθούν τα 
προγράμματα σπουδών και να βρεθούν 
αποτελεσματικοί τρόποι για τη μετάβαση 
από την εκπαίδευση στην επαγγελματική 
σταδιοδρομία,

Or. en

Τροπολογία 293
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· ενός θεσμοθετημένου διαλόγου μεταξύ 
των αρμοδίων αρχών και των κοινωνικών 
εταίρων, προκειμένου να ανανεωθούν τα 
προγράμματα σπουδών και να βρεθούν 
αποτελεσματικοί τρόποι για τη μετάβαση 
από το σχολείο στην αγορά εργασίας,

· ενός θεσμοθετημένου διαλόγου μεταξύ 
των αρμοδίων αρχών, των εκπροσώπων 
επιχειρήσεων και των κοινωνικών 
εταίρων, προκειμένου να ανανεωθούν τα 
προγράμματα σπουδών και να βρεθούν 
αποτελεσματικοί τρόποι για τη μετάβαση 
από το σχολείο στην αγορά εργασίας,

Or. fr

Τροπολογία 294
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 1 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· υπογραμμίζει τόσο την ανάγκη να 
ενισχυθεί πανευρωπαϊκά η μάθηση με 
βάση την εργασία, προκειμένου να 
συνδεθούν στενότερα τα συστήματα 
επαγγελματικής κατάρτισης με την αγορά
εργασίας, όσο και τη σημασία της 
ενίσχυσης της ελκυστικότητας της 
επαγγελματικής κατάρτισης σε ολόκληρη 
την Ευρώπη, μέσω της μεγαλύτερης 
διαπερατότητας στην εκπαίδευση για 
τους πτυχιούχους επαγγελματικής 



PE452.770v01-00 52/96 AM\839013EL.doc

EL

κατάρτισης,

Or. de

Τροπολογία 295
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 1 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· της εξασφάλισης του δικαιώματος στη 
διά βίου μάθηση για όλους τους πολίτες, 
στους οποίους πρέπει να δοθεί η 
δυνατότητα επιμόρφωσης κατά τη 
διάρκεια της επαγγελματικής ζωής τους, 
στοιχείο καθοριστικό για την ισότητα και 
την αλληλεγγύη, αλλά και για την 
ανταγωνιστικότητα σε περιόδους 
οικονομικής δυσπραγίας,

Or. sv

Τροπολογία 296
Ioan Enciu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 1 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· της καινοτόμου κατάρτισης των νέων 
σπουδαστών ως μελλοντικών
εργαζομένων, οι οποίοι θα είναι 
προετοιμασμένοι για την αντιμετώπιση 
των προβλεπόμενων τεχνολογικών
αλλαγών, και της στενότερης σχέσης 
μεταξύ των πανεπιστημίων, των 
ερευνητικών ιδρυμάτων και της 
βιομηχανίας,

Or. en
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Τροπολογία 297
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· συντονισμένων πρωτοβουλιών για τη 
βελτίωση της διδασκαλίας των μαθημάτων 
STEM (φυσικές επιστήμες, τεχνολογία, 
μηχανική, μαθηματικά) σε όλα τα επίπεδα, 
ιδιαίτερα στις γυναίκες, καθώς και για την 
προώθηση των ανταλλαγών βέλτιστων 
πρακτικών,

· συντονισμένων πρωτοβουλιών για τη 
βελτίωση της διδασκαλίας των μαθημάτων 
STEM (φυσικές επιστήμες, τεχνολογία, 
μηχανική, μαθηματικά) σε όλα τα επίπεδα, 
ιδιαίτερα στις γυναίκες, καθώς και για την 
προώθηση των ανταλλαγών βέλτιστων 
πρακτικών στους τομείς της εκπαίδευσης 
και της κατάρτισης, για την προώθηση 
των ανταλλαγών καινοτόμων μέσων για 
τον συμβιβασμό της επαγγελματικής και 
της οικογενειακής ζωής και για την 
προώθηση της ισότητας των γυναικών 
και των ανδρών,

Or. fr

Τροπολογία 298
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· συντονισμένων πρωτοβουλιών για τη 
βελτίωση της διδασκαλίας των 
μαθημάτων STEM (φυσικές επιστήμες, 
τεχνολογία, μηχανική, μαθηματικά) σε όλα 
τα επίπεδα, ιδιαίτερα στις γυναίκες, 
καθώς και για την προώθηση των
ανταλλαγών βέλτιστων πρακτικών,

· της βελτίωσης και διεύρυνσης της 
πρόσβασης σε όλα τα επίπεδα της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ιδίως 
στα μαθήματα STEM (φυσικές επιστήμες, 
τεχνολογία, μηχανική, μαθηματικά) σε όλα 
τα επίπεδα, μέσω συντονισμένων 
πρωτοβουλιών και ανταλλαγών βέλτιστων 
πρακτικών,

Or. es
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Τροπολογία 299
Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· συντονισμένων πρωτοβουλιών για τη 
βελτίωση της διδασκαλίας των
μαθημάτων STEM (φυσικές επιστήμες, 
τεχνολογία, μηχανική, μαθηματικά) σε 
όλα τα επίπεδα, ιδιαίτερα στις γυναίκες, 
καθώς και για την προώθηση των 
ανταλλαγών βέλτιστων πρακτικών,

· συντονισμένων πρωτοβουλιών για τη 
βελτίωση της διδασκαλίας των φυσικών 
επιστημών, της τεχνολογίας, της 
μηχανικής και των μαθηματικών και την 
εδραίωση των μαθημάτων που αφορούν 
ειδικά τη σύσταση επιχειρήσεων ως 
τμήματος της βασικής εκπαίδευσης σε 
όλα τα επίπεδα, ιδιαίτερα στην περίπτωση 
των γυναικών, καθώς και για την 
προώθηση των ανταλλαγών βέλτιστων 
πρακτικών,

Or. es

Τροπολογία 300
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· συντονισμένων πρωτοβουλιών για τη 
βελτίωση της διδασκαλίας των μαθημάτων 
STEM (φυσικές επιστήμες, τεχνολογία, 
μηχανική, μαθηματικά) σε όλα τα επίπεδα, 
ιδιαίτερα στις γυναίκες, καθώς και για την 
προώθηση των ανταλλαγών βέλτιστων 
πρακτικών,

· συντονισμένων πρωτοβουλιών για τη 
βελτίωση της διδασκαλίας των μαθημάτων 
STEM (φυσικές επιστήμες, τεχνολογία, 
μηχανική, μαθηματικά) σε όλα τα επίπεδα, 
ιδιαίτερα στις γυναίκες, στις ευάλωτες 
ομάδες και στους μετανάστες 
εργαζόμενους, και για την προώθηση των 
ανταλλαγών βέλτιστων πρακτικών,

Or. en
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Τροπολογία 301
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· συντονισμένων πρωτοβουλιών για τη 
βελτίωση της διδασκαλίας των μαθημάτων 
STEM (φυσικές επιστήμες, τεχνολογία, 
μηχανική, μαθηματικά) σε όλα τα επίπεδα, 
ιδιαίτερα στις γυναίκες, καθώς και για την 
προώθηση των ανταλλαγών βέλτιστων 
πρακτικών,

· συντονισμένων πρωτοβουλιών για τη 
βελτίωση της διδασκαλίας των μαθημάτων 
STEM (φυσικές επιστήμες, τεχνολογία, 
μηχανική, μαθηματικά) σε όλα τα επίπεδα, 
εστιάζοντας στη συμμετοχή αμφότερων 
των φύλων, καθώς και για την προώθηση 
των ανταλλαγών βέλτιστων πρακτικών,

Or. en

Τροπολογία 302
Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· συντονισμένων πρωτοβουλιών για τη 
βελτίωση της διδασκαλίας των μαθημάτων 
STEM (φυσικές επιστήμες, τεχνολογία, 
μηχανική, μαθηματικά) σε όλα τα επίπεδα, 
ιδιαίτερα στις γυναίκες, καθώς και για την 
προώθηση των ανταλλαγών βέλτιστων 
πρακτικών,

· συντονισμένων πρωτοβουλιών για τη 
βελτίωση της διδασκαλίας των μαθημάτων 
STEM (φυσικές επιστήμες, τεχνολογία, 
μηχανική, μαθηματικά) σε όλα τα επίπεδα, 
καθώς και για την προώθηση των 
ανταλλαγών βέλτιστων πρακτικών,

Or. de

Τροπολογία 303

Reinhard Bütikofer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 2 α (νέα) 



PE452.770v01-00 56/96 AM\839013EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· συντονισμένων δράσεων για τη 
βελτίωση της διδασκαλίας και της 
ευαισθητοποίησης όσον αφορά τον 
οικονομικό ρόλο των ευρωπαϊκών
βιομηχανικών κλάδων και την ανάγκη 
καινοτόμου μετασχηματισμού τους στο 
πλαίσιο μιας οικονομίας με χαμηλές 
εκπομπές άνθρακα και με αποδοτική 
χρήση των πόρων,

Or. en

Τροπολογία 304
Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 2 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· της σαφούς αύξησης των προσπαθειών 
για την ενθάρρυνση νέων πολιτών, και,
ιδίως, γυναικών, να επιλέγουν 
εκπαιδευτικά μαθήματα STEM,

Or. de

Τροπολογία 305
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 3 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· της αναβάθμισης των δεξιοτήτων του 
υφιστάμενου εργατικού δυναμικού, 
εστιάζοντας ιδιαίτερα στα άτομα με 
χαμηλά προσόντα και σε εργαζομένους 
παλαιάς κατάρτισης. Στόχος της 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων είναι η 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων και η βελτίωση των 
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επαγγελματικών προοπτικών των 
εργαζομένων· είναι σημαντικό η 
αναβάθμιση προσόντων να μην 
συντελείται απλώς βάσει της αξιολόγησης 
των απαιτούμενων δεξιοτήτων για τις 
επιμέρους επιχειρήσεις· πρέπει να 
εξασφαλίζεται επίσης στους 
εργαζόμενους διαρκής συντήρηση και 
ανάπτυξη δεξιοτήτων που βελτιώνουν τις 
προοπτικές απασχόλησής τους σε άλλες 
επιχειρήσεις ή κλάδους· δέον είναι να 
υπάρχει συστηματικός προγραμματισμός 
της κατάρτισης όλων των εργαζομένων,

Or. da

Τροπολογία 306
Ioan Enciu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 3 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· της καθιέρωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
συγκριτικής αξιολόγησης της διαχείρισης
των θέσεων εργασίας, καθώς και της 
εμπειρογνωμοσύνης σε επίπεδο 
επαγγελματικών κλάδων, επιχειρήσεων 
και των πλέον ανεπτυγμένων 
βιομηχανικών περιφερειών,

Or. en

Τροπολογία 307
Ioan Enciu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 3 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· της δημιουργίας παρατηρητηρίων των 
βιομηχανικών επαγγελμάτων σε 
περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο για τον προσδιορισμό της 
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μελλοντικής ζήτησης όσον αφορά 
επαγγέλματα και επαγγελματίες,

Or. en

Τροπολογία 308
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· του ανοίγματος και του εκσυγχρονισμού 
των πανεπιστημίων για την εξασφάλιση 
υψηλότερων επαγγελματικών προσόντων 
(για μηχανικούς, ειδικούς πληροφορικής, 
τεχνικούς)·

· της θέσπισης, σε συνεργασία με φορείς 
κατάρτισης και τους κοινωνικούς 
εταίρους, επαγγελματικής κατάρτισης και 
επιμόρφωσης βασιζόμενης στην εργασία, 
καθώς και προγραμμάτων διά βίου 
μάθησης τόσο για τους εργαζόμενους όσο 
και για τους εργοδότες· του ανοίγματος 
και του εκσυγχρονισμού των 
πανεπιστημίων για την εξασφάλιση 
υψηλότερων επαγγελματικών προσόντων
(για μηχανικούς, ειδικούς πληροφορικής, 
τεχνικούς)·

Or. fr

Τροπολογία 309
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· του ανοίγματος και του εκσυγχρονισμού 
των πανεπιστημίων για την εξασφάλιση 
υψηλότερων επαγγελματικών προσόντων 
(για μηχανικούς, ειδικούς πληροφορικής, 
τεχνικούς)·

· του ανοίγματος και του εκσυγχρονισμού 
των πανεπιστημίων για την εξασφάλιση 
υψηλότερων επαγγελματικών προσόντων 
(για μηχανικούς, ειδικούς πληροφορικής, 
τεχνικούς) ή της ενίσχυσης της 
συνεργασίας μεταξύ των πανεπιστημίων 
θετικών επιστημών, των πανεπιστημίων 
εφαρμοσμένων επιστημών και των 
εκπαιδευτικών οργανισμών που 
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στοχεύουν περισσότερο στην 
επαγγελματική εκπαίδευση·

Or. en

Τροπολογία 310
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· του ανοίγματος και του εκσυγχρονισμού 
των πανεπιστημίων για την εξασφάλιση 
υψηλότερων επαγγελματικών προσόντων 
(για μηχανικούς, ειδικούς πληροφορικής, 
τεχνικούς)·

· του ανοίγματος και του εκσυγχρονισμού 
των πανεπιστημίων για την εξασφάλιση
μακροπρόθεσμων υψηλότερων 
επαγγελματικών προσόντων και 
ανανέωσης των επαγγελματικών 
προσόντων (για μηχανικούς, ειδικούς 
πληροφορικής, τεχνικούς)·

Or. en

Τροπολογία 311
Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· του ανοίγματος και του εκσυγχρονισμού 
των πανεπιστημίων για την εξασφάλιση 
υψηλότερων επαγγελματικών προσόντων 
(για μηχανικούς, ειδικούς πληροφορικής, 
τεχνικούς)·

· του ανοίγματος, του εκσυγχρονισμού και 
της οικονομικής ενίσχυσης των 
πανεπιστημίων για την εξασφάλιση 
υψηλότερων επαγγελματικών προσόντων 
(για μηχανικούς, ειδικούς πληροφορικής, 
τεχνικούς)·

Or. de

Τροπολογία 312
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 4 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· της μεγαλύτερης κινητικότητας και 
ευελιξίας στην επαγγελματική και 
εκπαιδευτική κατάρτιση τόσο για τους 
εργοδότες όσο και για τους εργαζόμενους, 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιμέρους 
απαιτήσεις, ιδίως των ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 313
Michael Theurer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 4 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· της μεγαλύτερης κινητικότητας και 
ευελιξίας στην επαγγελματική και 
εκπαιδευτική κατάρτιση τόσο για τους 
εργοδότες όσο και για τους εργαζόμενους, 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιμέρους 
απαιτήσεις, ιδίως των ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 314
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 4 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· της ενθάρρυνσης των κρατών μελών να 
προβούν σε μεταρρύθμιση των
συνταξιοδοτικών τους συστημάτων και 
να καταργήσουν τα κίνητρα πρόωρης 
εξόδου από την αγορά εργασίας, ούτως 
ώστε να αυξηθεί το ποσοστό των 
εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας·

Or. en
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Τροπολογία 315
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 4 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· της μελέτης νέων αναγκών όσον αφορά 
την απασχόληση και τα επαγγελματικά 
προσόντα, οι οποίες δημιουργούνται από 
την ανάπτυξη θέσεων εργασίας στην 
πράσινη οικονομία, ενόψει της κάλυψής 
τους μέσω κατάλληλης κατάρτισης·

Or. fr

Τροπολογία 316
Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 4 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· της ενθάρρυνσης της δημιουργίας 
στενότερων συνεργειών μεταξύ των 
πανεπιστημίων και της επιχειρηματικής 
νοοτροπίας και των επιχειρήσεων που
προσανατολίζονται προς τη γνώση·

Or. es

Τροπολογία 317
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 4 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· κινήτρων ούτως ώστε να ενθαρρυνθούν 
μηχανικοί και εξειδικευμένοι ερευνητές 
από τρίτες χώρες να έλθουν στην ΕΕ·
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Or. fr

Τροπολογία 318
Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Antonio Cancian

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 4 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· της δημιουργίας κινήτρων για την 
ανάλογη προσαρμογή των προγραμμάτων
σπουδών της ανώτατης εκπαίδευσης·

Or. en

Τροπολογία 319
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 4 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· της ανάγκης να βελτιώσει η ΕΕ τις 
γενικές επιδόσεις της όσον αφορά την 
προσέλκυση εξειδικευμένων 
διακινούμενων εργαζομένων, 
αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι η νόμιμη 
οικονομική μετανάστευση μπορεί να 
συμβάλει στη μείωση των άμεσων 
ελλείψεων εργατικού δυναμικού στην 
Ευρώπη· καλεί, εν προκειμένω, την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η γαλάζια 
κάρτα της ΕΕ θα μεταφερθεί έγκαιρα και 
άμεσα από τα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 320
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16a. θεωρεί ότι η ύπαρξη λειτουργικής
κεφαλαιαγοράς είναι ουσιαστική για μια 
δυναμική, καινοτόμο οικονομία· τα 
εμπόδια πρόσβασης στη χρηματοδότηση 
έχουν αυξηθεί ακόμα περισσότερο 
εξαιτίας της οικονομικής κρίσης· η 
ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών 
αγορών πρέπει να αποφύγει τη 
διακύβευση των βραχυπρόθεσμων 
χρηματοδοτικών αναγκών της 
πραγματικής οικονομίας και της 
επενδυτικής ικανότητας των 
επιχειρήσεων· ως εκ τούτου, πρέπει να 
συνυπολογισθεί ο σωρευτικός αντίκτυπος 
των νέων ρυθμιστικών κανόνων του 
τραπεζικού συστήματος ή/και των νέων 
φόρων, ούτως ώστε να αποφευχθούν 
τυχόν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις 
στην ανταγωνιστικότητα του 
χρηματοπιστωτικού και του 
βιομηχανικού τομέα·

Or. en

Τροπολογία 321
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βιώσιμη βιομηχανική προσέγγιση
16a. υπογραμμίζει τη σημασία της 
δημιουργίας κατάλληλου πλαισίου ώστε η 
βιομηχανία να διατηρηθεί στην Ευρώπη 
και να βελτιωθεί περαιτέρω η παγκόσμια 
ανταγωνιστικότητά της· πιστεύει, 
συνεπώς, ότι οι κοινοτικές πολιτικές 
πρέπει να βασίζονται σε σθεναρές 
εκτιμήσεις επιπτώσεων, οι οποίες 
αναλύουν όλες τις πτυχές του 
οικονομικού, κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού οφέλους των κοινοτικών 
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πολιτικών·

Or. en

Τροπολογία 322
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16a. υπογραμμίζει τη σημασία της 
δημιουργίας κατάλληλου πλαισίου ώστε η 
βιομηχανία να διατηρηθεί στην Ευρώπη 
και να βελτιωθεί περαιτέρω η παγκόσμια 
ανταγωνιστικότητά της· πιστεύει, 
συνεπώς, ότι οι κοινοτικές πολιτικές 
πρέπει να βασίζονται σε σθεναρές 
εκτιμήσεις επιπτώσεων, οι οποίες 
αναλύουν όλες τις πτυχές του 
οικονομικού, κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού οφέλους των κοινοτικών 
πολιτικών·

Or. en

Τροπολογία 323
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. επισημαίνει ότι ο σχετικός δισταγμός 
έναντι της αυτοαπασχόλησης υπό τη 
μορφή επιχειρηματικής δραστηριότητας 
μπορεί να ξεπεραστεί μέσω της
δημιουργίας πιο ελκυστικού 
περιβάλλοντος για τα άτομα που ιδρύουν 
επιχειρήσεις, πιο ολοκληρωμένων
συστημάτων στήριξης, όπως το 
ENTRE:DI, και ειδικών προγραμμάτων 
όπως το «Erasmus για νέους 
επιχειρηματίες»·
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Or. de

Τροπολογία 324
Marian-Jean Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16a. υπογραμμίζει τη σημασία της 
δημιουργίας κατάλληλου πλαισίου ώστε η 
βιομηχανία να διατηρηθεί στην Ευρώπη 
και να βελτιωθεί περαιτέρω η παγκόσμια 
ανταγωνιστικότητά της· πιστεύει, 
συνεπώς, ότι οι κοινοτικές πολιτικές 
πρέπει να βασίζονται σε σθεναρές 
εκτιμήσεις επιπτώσεων, οι οποίες 
αναλύουν όλες τις πτυχές του 
οικονομικού, κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού οφέλους των κοινοτικών 
πολιτικών·

Or. en

Τροπολογία 325
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16a. επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής για τη διερεύνηση νέων πόρων 
χρηματοδότησης για τα μείζονα 
ευρωπαϊκά έργα υποδομής και στηρίζει 
τη δημιουργία ευρωομολόγου για τη 
χρηματοδότηση έργων σε συνεργασία με 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων·

Or. en
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Τροπολογία 326
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 3 α (νέα) (μετά την παράγραφο 16 - περίπτωση 4)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δίκαιος ανταγωνισμός

Or. fr

Τροπολογία 327
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. είναι πεπεισμένο ότι τα μέσα της 
εσωτερικής αγοράς πρέπει να τεθούν 
στην υπηρεσία της ευρωπαϊκής
βιομηχανικής πολιτικής προκειμένου να 
προωθηθεί η ανάδειξη μεγάλων 
«ευρωπαίων πρωταθλητών» που θα 
αποτελέσουν παγκόσμια σημεία 
αναφοράς στους τομείς της 
δραστηριότητάς τους, όπως το 
πρόγραμμα GALILEO ή SESAR· ζητεί 
από την ΕΕ να μην επιβάλλει υπερβολικά 
ασύμμετρους περιορισμούς στις 
επιχειρήσεις της συγκριτικά με τους 
περιορισμούς που εφαρμόζονται σε τρίτες 
χώρες·

Or. fr

Τροπολογία 328
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 β (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16β. τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να 
διασφαλίσει αμοιβαία πρόσβαση σε 
δημόσιες συμβάσεις για τις επιχειρήσεις 
της κατά τη διαπραγμάτευση διμερών και 
πολυμερών συμφωνιών με τρίτες χώρες,
βελτιώνοντας παράλληλα την 
αποτελεσματικότητα της χρήσης μέσων 
εμπορικής άμυνας από τις ΜΜΕ για την 
καταπολέμηση των πρακτικών 
νομισματικού, κοινωνικού και 
οικολογικού ντάμπιγκ, της πειρατείας, 
της απομίμησης ή της παράνομης
αντιγραφής προϊόντων·

Or. fr

Τροπολογία 329
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 γ (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16γ. καλεί την ΕΕ να επιβάλει, όπως ο 
Καναδάς, οι ΗΠΑ, η Κίνα ή η Ιαπωνία, 
την ένδειξη της χώρας προέλευσης σε 
ορισμένα προϊόντα που εισάγονται από 
τρίτες χώρες, ούτως ώστε να ισχύουν και 
για τα προϊόντα αυτά οι ίδιες απαιτήσεις 
ποιότητας και ασφάλειας στον τομέα της
ιχνηλασιμότητας που ισχύουν για τα 
προϊόντα που κατασκευάζονται στην ΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 330
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 δ (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16δ. ζητεί να ενταθούν τα μέτρα κατά 
των εκπομπών άνθρακα εκτός ΕΕ, 
συμπεριλαμβάνοντας στο κοινοτικό 
σύστημα εμπορίας εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου τα προϊόντα που 
κατασκευάζονται εκτός ΕΕ, δεν 
υπόκεινται σε περιορισμούς ως προς τον 
άνθρακα και προέρχονται από κλάδους 
όπου ενυπάρχει ο κίνδυνος 
μετεγκατάστασης·

Or. fr

Τροπολογία 331
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 ε (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16ε. εμμένει στην άποψη ότι η ΕΕ θα 
πρέπει να εξετάζει τις οικονομικές 
πρακτικές τρίτων χωρών πριν από τη 
χάραξη των δικών της πολιτικών, και 
απευθύνει έκκληση ιδίως προς την 
Επιτροπή να αξιολογεί ως κριτήριο τη 
διεθνή ανταγωνιστική θέση των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων κατά τον 
έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων·

Or. fr

Τροπολογία 332
Herbert Reul, Daniel Caspary, Jan Březina, Jorgo Chatzimarkakis, Jens Rohde, Eija-
Riitta Korhola, Werner Langen, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia
Hibner, Jürgen Creutzmann, Bendt Bendtsen, Lena Kolarska-Bobińska, Amalia 
Sartori, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί μια ενισχυμένη και 
συντονισμένη πολιτική της ΕΕ για 
πρωτοπόρες αγορές, όπως είναι οι 
οικολογικές βιομηχανίες (περίπου 3,5 
εκατ. απασχολούμενοι, 300 δισ. ευρώ 
κύκλος εργασιών, μερίδιο της παγκόσμιας 
αγοράς έως 50%)· τονίζει ότι πολλές 
«παραδοσιακές» αγορές, π.χ. χάλυβας, 
αυτοκίνητα, ναυπηγική, έχουν μεγάλη 
ικανότητα καινοτομίας και/ή συγκριτικά 
πλεονεκτήματα, που πρέπει να 
αξιοποιηθούν πλήρως και, προς το σκοπό 
αυτό, πρέπει να αναπτυχθούν ειδικές για 
τα προϊόντα ρυθμίσεις, όπως η οδηγία για 
τον οικολογικό σχεδιασμό, και να 
αναληφθούν πρωτοβουλίες τόνωσης της 
βιομηχανίας, όπως π.χ. η πρωτοβουλία 
«πράσινα αυτοκίνητα»·

17. ζητεί κοινοτικές πρωτοβουλίες οι 
οποίες θα προσδιορίσουν τους 
παράγοντες τόνωσης της ανάπτυξης, της
καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας
σε διάφορους τομείς και στη συνέχεια θα 
προωθήσουν ανάλογες δράσεις πολιτικής 
βασιζόμενες στην αγορά, οι οποίες θα 
διαμορφώσουν ευνοϊκές και προβλέψιμες 
γενικές προϋποθέσεις για την ισότιμη 
ανάπτυξη, καινοτομία και 
ανταγωνιστικότητα σε όλους τους τομείς 
αδιακρίτως·

Or. en

Τροπολογία 333
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί μια ενισχυμένη και 
συντονισμένη πολιτική της ΕΕ για 
πρωτοπόρες αγορές, όπως είναι οι 
οικολογικές βιομηχανίες (περίπου 3,5 
εκατ. απασχολούμενοι, 300 δισ. ευρώ 
κύκλος εργασιών, μερίδιο της παγκόσμιας 
αγοράς έως 50%)· τονίζει ότι πολλές 
«παραδοσιακές» αγορές, π.χ. χάλυβας, 
αυτοκίνητα, ναυπηγική, έχουν μεγάλη 
ικανότητα καινοτομίας και/ή συγκριτικά 
πλεονεκτήματα, που πρέπει να 
αξιοποιηθούν πλήρως και, προς το σκοπό 
αυτό, πρέπει να αναπτυχθούν ειδικές για 
τα προϊόντα ρυθμίσεις, όπως η οδηγία για 
τον οικολογικό σχεδιασμό, και να 

17. ζητεί κοινοτικές πρωτοβουλίες οι 
οποίες θα προσδιορίσουν τους 
παράγοντες τόνωσης της ανάπτυξης, της 
καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας 
σε διάφορους τομείς και στη συνέχεια θα 
προωθήσουν ανάλογες δράσεις πολιτικής 
βασιζόμενες στην αγορά· οι βασιζόμενες 
στην αγορά λύσεις πρέπει να 
εφαρμόζονται σε όλους τους τομείς 
αδιακρίτως – η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει 
την ανταγωνιστικότητα σε όλους τους 
τομείς, διαμορφώνοντας ευνοϊκές και 
προβλέψιμες γενικές προϋποθέσεις·
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αναληφθούν πρωτοβουλίες τόνωσης της 
βιομηχανίας, όπως π.χ. η πρωτοβουλία 
«πράσινα αυτοκίνητα»·

Or. en

Τροπολογία 334
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί μια ενισχυμένη και συντονισμένη 
πολιτική της ΕΕ για πρωτοπόρες αγορές, 
όπως είναι οι οικολογικές βιομηχανίες 
(περίπου 3,5 εκατ. απασχολούμενοι, 300 
δισ. ευρώ κύκλος εργασιών, μερίδιο της 
παγκόσμιας αγοράς έως 50%)· τονίζει ότι 
πολλές «παραδοσιακές» αγορές, π.χ.
χάλυβας, αυτοκίνητα, ναυπηγική, έχουν
μεγάλη ικανότητα καινοτομίας και/ή 
συγκριτικά πλεονεκτήματα, που πρέπει να 
αξιοποιηθούν πλήρως και, προς το σκοπό 
αυτό, πρέπει να αναπτυχθούν ειδικές για τα 
προϊόντα ρυθμίσεις, όπως η οδηγία για τον 
οικολογικό σχεδιασμό, και να αναληφθούν 
πρωτοβουλίες τόνωσης της βιομηχανίας, 
όπως π.χ. η πρωτοβουλία «πράσινα 
αυτοκίνητα»·

17. ζητεί μια ενισχυμένη, συντονισμένη 
και τεχνολογικά ουδέτερη πολιτική της ΕΕ 
για πρωτοπόρες αγορές, όπως είναι οι 
οικολογικές βιομηχανίες (περίπου 3,5 
εκατ. απασχολούμενοι, 300 δισ. ευρώ 
κύκλος εργασιών, μερίδιο της παγκόσμιας 
αγοράς έως 50%) και οι κατασκευαστικές 
βιομηχανίες με μείζονες δυνατότητες 
καινοτομίας, π.χ. χάλυβας, αυτοκίνητα και 
ναυπηγική, οι οποίες έχουν συγκριτικά 
πλεονεκτήματα, που πρέπει να 
αξιοποιηθούν πλήρως και, προς τον σκοπό 
αυτόν, πρέπει να αναπτυχθούν, σύμφωνα 
με την οικονομική αποδοτικότητα, ειδικές 
για τα προϊόντα ρυθμίσεις, όπως η οδηγία 
για τον οικολογικό σχεδιασμό, και να 
συνεχιστεί το έργο για πρωτοβουλίες
τόνωσης της βιομηχανίας όπως π.χ. η 
πρωτοβουλία «πράσινα αυτοκίνητα»· 
ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, τη διοργάνωση 
μακροπρόθεσμης εκστρατείας υπέρ της 
βιώσιμης κατανάλωσης για την 
ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και 
την αλλαγή συμπεριφοράς, η οποία θα
στηρίζει, κατ’ αυτόν τον τρόπο, νέα 
καινοτόμα προϊόντα και σχέδια·

Or. de
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Τροπολογία 335
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί μια ενισχυμένη και συντονισμένη 
πολιτική της ΕΕ για πρωτοπόρες αγορές, 
όπως είναι οι οικολογικές βιομηχανίες 
(περίπου 3,5 εκατ. απασχολούμενοι, 300 
δισ. ευρώ κύκλος εργασιών, μερίδιο της 
παγκόσμιας αγοράς έως 50%)· τονίζει ότι 
πολλές «παραδοσιακές» αγορές, π.χ. 
χάλυβας, αυτοκίνητα, ναυπηγική, έχουν 
μεγάλη ικανότητα καινοτομίας και/ή 
συγκριτικά πλεονεκτήματα, που πρέπει να 
αξιοποιηθούν πλήρως και, προς το σκοπό 
αυτό, πρέπει να αναπτυχθούν ειδικές για τα 
προϊόντα ρυθμίσεις, όπως η οδηγία για τον 
οικολογικό σχεδιασμό, και να αναληφθούν 
πρωτοβουλίες τόνωσης της βιομηχανίας, 
όπως π.χ. η πρωτοβουλία «πράσινα 
αυτοκίνητα»·

17. ζητεί μια ενισχυμένη και συντονισμένη 
πολιτική της ΕΕ για πρωτοπόρες αγορές, 
όπως είναι οι οικολογικές βιομηχανίες 
(περίπου 3,5 εκατ. απασχολούμενοι, 300 
δισ. ευρώ κύκλος εργασιών, μερίδιο της 
παγκόσμιας αγοράς έως 50%)· τονίζει ότι 
πολλές «παραδοσιακές» αγορές, π.χ. 
χάλυβας, αυτοκίνητα, ναυπηγική, έχουν 
μεγάλη ικανότητα καινοτομίας και/ή 
συγκριτικά πλεονεκτήματα, που πρέπει να 
αξιοποιηθούν πλήρως και, προς τον σκοπό 
αυτόν, πρέπει να αναπτυχθούν ειδικές για 
τα προϊόντα ρυθμίσεις, όπως η οδηγία για 
τον οικολογικό σχεδιασμό, δίδοντας, επί 
παραδείγματι, ώθηση στον σχεδιασμό 
πλήρως επαναχρησιμοποιήσιμων ή/και 
ανακυκλώσιμων (μοντέλο «cradle-to-
cradle») προϊόντων, και να αναληφθούν 
πρωτοβουλίες τόνωσης της βιομηχανίας, 
όπως π.χ. η πρωτοβουλία «πράσινα 
αυτοκίνητα»·

Or. nl

Τροπολογία 336
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί μια ενισχυμένη και συντονισμένη 
πολιτική της ΕΕ για πρωτοπόρες αγορές, 
όπως είναι οι οικολογικές βιομηχανίες 
(περίπου 3,5 εκατ. απασχολούμενοι, 300 
δισ. ευρώ κύκλος εργασιών, μερίδιο της 
παγκόσμιας αγοράς έως 50%)· τονίζει ότι 
πολλές «παραδοσιακές» αγορές, π.χ. 

17. ζητεί μια ενισχυμένη και συντονισμένη 
πολιτική της ΕΕ για πρωτοπόρες αγορές, 
όπως είναι οι οικολογικές βιομηχανίες 
(περίπου 3,5 εκατ. απασχολούμενοι, 300 
δισ. ευρώ κύκλος εργασιών, μερίδιο της 
παγκόσμιας αγοράς έως 50%)· τονίζει ότι 
πολλές «παραδοσιακές» αγορές, π.χ. 
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χάλυβας, αυτοκίνητα, ναυπηγική, έχουν 
μεγάλη ικανότητα καινοτομίας και/ή 
συγκριτικά πλεονεκτήματα, που πρέπει να 
αξιοποιηθούν πλήρως και, προς το σκοπό 
αυτό, πρέπει να αναπτυχθούν ειδικές για τα 
προϊόντα ρυθμίσεις, όπως η οδηγία για τον 
οικολογικό σχεδιασμό, και να αναληφθούν 
πρωτοβουλίες τόνωσης της βιομηχανίας, 
όπως π.χ. η πρωτοβουλία «πράσινα 
αυτοκίνητα»·

χάλυβας, αυτοκίνητα, ναυπηγική, έχουν 
μεγάλη ικανότητα καινοτομίας και/ή 
συγκριτικά πλεονεκτήματα, που πρέπει να 
αξιοποιηθούν πλήρως και, προς τον σκοπό 
αυτόν, πρέπει να αναπτυχθούν ειδικές για 
τα προϊόντα ρυθμίσεις, όπως η οδηγία για 
τον οικολογικό σχεδιασμό, και να 
αναληφθούν πρωτοβουλίες τόνωσης της 
βιομηχανίας, όπως π.χ. η πρωτοβουλία 
«πράσινα αυτοκίνητα»· θεωρεί ότι μέσα 
που βασίζονται στην αγορά και άλλα 
κίνητρα δύνανται εξίσου να
διαδραματίσουν μείζονα ρόλο στη 
δημιουργία κινητήριων δυνάμεων για την 
ανάπτυξη τέτοιων πρωτοπόρων αγορών·

Or. sv

Τροπολογία 337
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί μια ενισχυμένη και συντονισμένη 
πολιτική της ΕΕ για πρωτοπόρες αγορές, 
όπως είναι οι οικολογικές βιομηχανίες 
(περίπου 3,5 εκατ. απασχολούμενοι, 300 
δισ. ευρώ κύκλος εργασιών, μερίδιο της 
παγκόσμιας αγοράς έως 50%)· τονίζει ότι 
πολλές «παραδοσιακές» αγορές, π.χ. 
χάλυβας, αυτοκίνητα, ναυπηγική, έχουν 
μεγάλη ικανότητα καινοτομίας και/ή 
συγκριτικά πλεονεκτήματα, που πρέπει να 
αξιοποιηθούν πλήρως και, προς το σκοπό 
αυτό, πρέπει να αναπτυχθούν ειδικές για τα 
προϊόντα ρυθμίσεις, όπως η οδηγία για τον 
οικολογικό σχεδιασμό, και να αναληφθούν 
πρωτοβουλίες τόνωσης της βιομηχανίας, 
όπως π.χ. η πρωτοβουλία «πράσινα 
αυτοκίνητα»·

17. ζητεί μια ενισχυμένη και συντονισμένη 
πολιτική της ΕΕ για πρωτοπόρες αγορές, 
όπως είναι οι οικολογικές βιομηχανίες 
(περίπου 3,5 εκατ. απασχολούμενοι, 300 
δισ. ευρώ κύκλος εργασιών, μερίδιο της 
παγκόσμιας αγοράς έως 50%)· τονίζει ότι 
πολλές «παραδοσιακές» αγορές, π.χ. 
χάλυβας, αυτοκίνητα, ναυπηγική, έχουν 
μεγάλη ικανότητα καινοτομίας και/ή 
συγκριτικά πλεονεκτήματα, που πρέπει να 
αξιοποιηθούν πλήρως και, προς τον σκοπό 
αυτόν, πρέπει να αναπτυχθούν ειδικές για 
τα προϊόντα ρυθμίσεις, όπως η οδηγία για 
τον οικολογικό σχεδιασμό, και να 
αναληφθούν πρωτοβουλίες τόνωσης της 
βιομηχανίας, όπως π.χ. η πρωτοβουλία 
«πράσινα αυτοκίνητα»· υπογραμμίζει,
ωστόσο, ότι η βιομηχανική πολιτική που 
θα στηρίζει τους εν λόγω βιομηχανικούς 
κλάδους δεν θα πρέπει να περιορίζει τις 
δυνατότητες νέων αναδυομένων 
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βιομηχανιών με υψηλό δυναμικό 
ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 338
Hermann Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί μια ενισχυμένη και συντονισμένη 
πολιτική της ΕΕ για πρωτοπόρες αγορές, 
όπως είναι οι οικολογικές βιομηχανίες 
(περίπου 3,5 εκατ. απασχολούμενοι, 300 
δισ. ευρώ κύκλος εργασιών, μερίδιο της 
παγκόσμιας αγοράς έως 50%)· τονίζει ότι 
πολλές «παραδοσιακές» αγορές, π.χ. 
χάλυβας, αυτοκίνητα, ναυπηγική, έχουν 
μεγάλη ικανότητα καινοτομίας και/ή 
συγκριτικά πλεονεκτήματα, που πρέπει να 
αξιοποιηθούν πλήρως και, προς το σκοπό 
αυτό, πρέπει να αναπτυχθούν ειδικές για τα 
προϊόντα ρυθμίσεις, όπως η οδηγία για τον 
οικολογικό σχεδιασμό, και να αναληφθούν 
πρωτοβουλίες τόνωσης της βιομηχανίας, 
όπως π.χ. η πρωτοβουλία «πράσινα 
αυτοκίνητα»·

17. ζητεί μια ενισχυμένη και συντονισμένη 
πολιτική της ΕΕ για πρωτοπόρες αγορές, 
όπως είναι οι οικολογικές βιομηχανίες 
(περίπου 3,5 εκατ. απασχολούμενοι, 300 
δισ. ευρώ κύκλος εργασιών, μερίδιο της 
παγκόσμιας αγοράς έως 50%)· τονίζει ότι 
πολλές «παραδοσιακές» αγορές, π.χ. 
χάλυβας, αυτοκίνητα, ναυπηγική, έχουν 
μεγάλη ικανότητα καινοτομίας και/ή 
συγκριτικά πλεονεκτήματα, που πρέπει να 
αξιοποιηθούν πλήρως· υπογραμμίζει τη
διατομεακή σημασία των βασικών 
τεχνολογιών γενικής εφαρμογής για τη 
διατήρηση και την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας αυτών των αγορών·
προς τον σκοπό αυτόν, πρέπει να 
αναπτυχθούν ειδικές για τα προϊόντα 
ρυθμίσεις, όπως η οδηγία για τον 
οικολογικό σχεδιασμό, και να αναληφθούν 
πρωτοβουλίες τόνωσης της βιομηχανίας, 
όπως π.χ. η πρωτοβουλία «πράσινα 
αυτοκίνητα»·

Or. de

Τροπολογία 339
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί μια ενισχυμένη και συντονισμένη 
πολιτική της ΕΕ για πρωτοπόρες αγορές, 
όπως είναι οι οικολογικές βιομηχανίες 
(περίπου 3,5 εκατ. απασχολούμενοι, 300 
δισ. ευρώ κύκλος εργασιών, μερίδιο της 
παγκόσμιας αγοράς έως 50%)· τονίζει ότι 
πολλές «παραδοσιακές» αγορές, π.χ. 
χάλυβας, αυτοκίνητα, ναυπηγική, έχουν 
μεγάλη ικανότητα καινοτομίας και/ή 
συγκριτικά πλεονεκτήματα, που πρέπει να 
αξιοποιηθούν πλήρως και, προς το σκοπό 
αυτό, πρέπει να αναπτυχθούν ειδικές για τα 
προϊόντα ρυθμίσεις, όπως η οδηγία για τον 
οικολογικό σχεδιασμό, και να αναληφθούν 
πρωτοβουλίες τόνωσης της βιομηχανίας, 
όπως π.χ. η πρωτοβουλία «πράσινα 
αυτοκίνητα»·

17. ζητεί μια ενισχυμένη και συντονισμένη 
πολιτική της ΕΕ για πρωτοπόρες αγορές, 
όπως είναι οι οικολογικές βιομηχανίες και 
οι συναφείς βιομηχανίες που βασίζονται 
σε ανανεώσιμες πρώτες ύλες (περίπου 3,5 
εκατ. απασχολούμενοι, 300 δισ. ευρώ 
κύκλος εργασιών, μερίδιο της παγκόσμιας 
αγοράς έως 50%)· τονίζει ότι πολλές 
«παραδοσιακές» αγορές, π.χ. χάλυβας, 
αυτοκινητοβιομηχανία, χημικά, ενέργεια, 
χαρτοβιομηχανία και ναυπηγική, έχουν 
μεγάλη ικανότητα καινοτομίας και/ή 
συγκριτικά πλεονεκτήματα, που πρέπει να 
αξιοποιηθούν πλήρως και, προς τον σκοπό 
αυτόν, πρέπει να αναπτυχθούν ειδικές για 
τα προϊόντα ρυθμίσεις, όπως η οδηγία για 
τον οικολογικό σχεδιασμό, και να 
αναληφθούν πρωτοβουλίες τόνωσης της 
βιομηχανίας, όπως π.χ. η πρωτοβουλία 
«πράσινα αυτοκίνητα»·

Or. en

Τροπολογία 340
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί μια ενισχυμένη και συντονισμένη 
πολιτική της ΕΕ για πρωτοπόρες αγορές, 
όπως είναι οι οικολογικές βιομηχανίες 
(περίπου 3,5 εκατ. απασχολούμενοι, 300 
δισ. ευρώ κύκλος εργασιών, μερίδιο της 
παγκόσμιας αγοράς έως 50%)· τονίζει ότι 
πολλές «παραδοσιακές» αγορές, π.χ. 
χάλυβας, αυτοκίνητα, ναυπηγική, έχουν 
μεγάλη ικανότητα καινοτομίας και/ή 
συγκριτικά πλεονεκτήματα, που πρέπει να 
αξιοποιηθούν πλήρως και, προς το σκοπό 
αυτό, πρέπει να αναπτυχθούν ειδικές για τα 
προϊόντα ρυθμίσεις, όπως η οδηγία για τον 

17. ζητεί μια ενισχυμένη και συντονισμένη 
πολιτική της ΕΕ για πρωτοπόρες αγορές, 
όπως είναι οι οικολογικές βιομηχανίες 
(περίπου 3,5 εκατ. απασχολούμενοι, 300 
δισ. ευρώ κύκλος εργασιών, μερίδιο της 
παγκόσμιας αγοράς έως 50%)· τονίζει ότι 
πολλές «παραδοσιακές» αγορές, π.χ. 
χάλυβας, αυτοκίνητα, ναυπηγική, έχουν 
μεγάλη ικανότητα καινοτομίας και/ή 
συγκριτικά πλεονεκτήματα, που πρέπει να 
αξιοποιηθούν πλήρως και, προς τον σκοπό 
αυτόν, πρέπει να αναπτυχθούν ειδικές για 
τα προϊόντα ρυθμίσεις, όπως η οδηγία για 
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οικολογικό σχεδιασμό, και να αναληφθούν 
πρωτοβουλίες τόνωσης της βιομηχανίας, 
όπως π.χ. η πρωτοβουλία «πράσινα 
αυτοκίνητα»·

τον οικολογικό σχεδιασμό, να εφαρμοστεί 
πλήρως η οδηγία για την ενεργειακή 
σήμανση των προϊόντων που 
καταναλώνουν ενέργεια και να 
αναληφθούν πρωτοβουλίες τόνωσης της 
βιομηχανίας, όπως π.χ. η πρωτοβουλία 
«πράσινα αυτοκίνητα»·

Or. el

Τροπολογία 341
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί μια ενισχυμένη και συντονισμένη 
πολιτική της ΕΕ για πρωτοπόρες αγορές, 
όπως είναι οι οικολογικές βιομηχανίες 
(περίπου 3,5 εκατ. απασχολούμενοι, 300 
δισ. ευρώ κύκλος εργασιών, μερίδιο της 
παγκόσμιας αγοράς έως 50%)· τονίζει ότι 
πολλές «παραδοσιακές» αγορές, π.χ. 
χάλυβας, αυτοκίνητα, ναυπηγική, έχουν 
μεγάλη ικανότητα καινοτομίας και/ή 
συγκριτικά πλεονεκτήματα, που πρέπει να 
αξιοποιηθούν πλήρως και, προς το σκοπό 
αυτό, πρέπει να αναπτυχθούν ειδικές για τα 
προϊόντα ρυθμίσεις, όπως η οδηγία για τον 
οικολογικό σχεδιασμό, και να αναληφθούν 
πρωτοβουλίες τόνωσης της βιομηχανίας, 
όπως π.χ. η πρωτοβουλία «πράσινα 
αυτοκίνητα»·

17. ζητεί μια ενισχυμένη και συντονισμένη 
πολιτική της ΕΕ για πρωτοπόρες αγορές, 
όπως είναι οι οικολογικές βιομηχανίες 
(περίπου 3,5 εκατ. απασχολούμενοι, 300 
δισ. ευρώ κύκλος εργασιών, μερίδιο της 
παγκόσμιας αγοράς έως 50%), μειώνοντας 
παράλληλα τις κρατικές επιδοτήσεις που 
τους χορηγούνται· τονίζει ότι πολλές 
«παραδοσιακές» αγορές, π.χ. χάλυβας, 
αυτοκίνητα, ναυπηγική, έχουν μεγάλη 
ικανότητα καινοτομίας και/ή συγκριτικά 
πλεονεκτήματα, που πρέπει να 
αξιοποιηθούν πλήρως και, προς τον σκοπό 
αυτόν, πρέπει να αναπτυχθούν ειδικές για 
τα προϊόντα ρυθμίσεις, όπως η οδηγία για 
τον οικολογικό σχεδιασμό, και να 
αναληφθούν πρωτοβουλίες τόνωσης της 
βιομηχανίας, όπως π.χ. η πρωτοβουλία 
«πράσινα αυτοκίνητα»·

Or. en

Τροπολογία 342
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί μια ενισχυμένη και συντονισμένη 
πολιτική της ΕΕ για πρωτοπόρες αγορές,
όπως είναι οι οικολογικές βιομηχανίες 
(περίπου 3,5 εκατ. απασχολούμενοι, 300 
δισ. ευρώ κύκλος εργασιών, μερίδιο της 
παγκόσμιας αγοράς έως 50%)· τονίζει ότι 
πολλές «παραδοσιακές» αγορές, π.χ. 
χάλυβας, αυτοκίνητα, ναυπηγική, έχουν 
μεγάλη ικανότητα καινοτομίας και/ή 
συγκριτικά πλεονεκτήματα, που πρέπει να 
αξιοποιηθούν πλήρως και, προς τον σκοπό 
αυτόν, πρέπει να αναπτυχθούν ειδικές για 
τα προϊόντα ρυθμίσεις, όπως η οδηγία για 
τον οικολογικό σχεδιασμό, και να 
αναληφθούν πρωτοβουλίες τόνωσης της 
βιομηχανίας, όπως π.χ. η πρωτοβουλία 
«πράσινα αυτοκίνητα»·

17. ζητεί μια ενισχυμένη και συντονισμένη 
πολιτική της ΕΕ για πρωτοπόρες αγορές, 
όπως είναι οι οικολογικές βιομηχανίες 
(περίπου 3,5 εκατ. απασχολούμενοι, 300 
δισ. ευρώ κύκλος εργασιών, μερίδιο της 
παγκόσμιας αγοράς έως 50%) και η 
μεταποιητική βιομηχανία, 
συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα,
του χάλυβα, των αυτοκινήτων και της 
ναυπηγικής, που έχουν μεγάλη ικανότητα 
καινοτομίας και/ή συγκριτικά 
πλεονεκτήματα, τα οποία πρέπει να 
αξιοποιηθούν πλήρως και, προς τον σκοπό
αυτόν, πρέπει να αναπτυχθούν ειδικές για 
τα προϊόντα ρυθμίσεις, όπως η οδηγία για 
τον οικολογικό σχεδιασμό, και να 
αναληφθούν πρωτοβουλίες τόνωσης της 
βιομηχανίας, όπως π.χ. η πρωτοβουλία 
«πράσινα αυτοκίνητα»·

Or. en

Τροπολογία 343
Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί μια ενισχυμένη και συντονισμένη 
πολιτική της ΕΕ για πρωτοπόρες αγορές, 
όπως είναι οι οικολογικές βιομηχανίες 
(περίπου 3,5 εκατ. απασχολούμενοι, 300 
δισ. ευρώ κύκλος εργασιών, μερίδιο της 
παγκόσμιας αγοράς έως 50%)· τονίζει ότι 
πολλές «παραδοσιακές» αγορές, π.χ. 
χάλυβας, αυτοκίνητα, ναυπηγική, έχουν 
μεγάλη ικανότητα καινοτομίας και/ή 
συγκριτικά πλεονεκτήματα, που πρέπει να 
αξιοποιηθούν πλήρως και, προς το σκοπό 
αυτό, πρέπει να αναπτυχθούν ειδικές για τα 
προϊόντα ρυθμίσεις, όπως η οδηγία για τον 
οικολογικό σχεδιασμό, και να αναληφθούν 

17. ζητεί μια ενισχυμένη και συντονισμένη 
πολιτική της ΕΕ για πρωτοπόρες αγορές, 
όπως είναι οι οικολογικές βιομηχανίες 
(περίπου 3,5 εκατ. απασχολούμενοι, 300 
δισ. ευρώ κύκλος εργασιών, μερίδιο της 
παγκόσμιας αγοράς έως 50%) και η 
μεταποιητική βιομηχανία, 
συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, 
του χάλυβα, των αυτοκινήτων και της 
ναυπηγικής, που έχουν μεγάλη ικανότητα 
καινοτομίας και/ή συγκριτικά 
πλεονεκτήματα, τα οποία πρέπει να 
αξιοποιηθούν πλήρως και, προς τον σκοπό 
αυτόν, πρέπει να αναπτυχθούν ειδικές για 
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πρωτοβουλίες τόνωσης της βιομηχανίας, 
όπως π.χ. η πρωτοβουλία «πράσινα 
αυτοκίνητα»·

τα προϊόντα ρυθμίσεις, όπως η οδηγία για 
τον οικολογικό σχεδιασμό, και να 
αναληφθούν πρωτοβουλίες τόνωσης της 
βιομηχανίας, όπως π.χ. η πρωτοβουλία 
«πράσινα αυτοκίνητα»·

Or. en

Τροπολογία 344
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί μια ενισχυμένη και συντονισμένη 
πολιτική της ΕΕ για πρωτοπόρες αγορές, 
όπως είναι οι οικολογικές βιομηχανίες 
(περίπου 3,5 εκατ. απασχολούμενοι, 300 
δισ. ευρώ κύκλος εργασιών, μερίδιο της 
παγκόσμιας αγοράς έως 50%)· τονίζει ότι 
πολλές «παραδοσιακές» αγορές, π.χ. 
χάλυβας, αυτοκίνητα, ναυπηγική, έχουν 
μεγάλη ικανότητα καινοτομίας και/ή 
συγκριτικά πλεονεκτήματα, που πρέπει να 
αξιοποιηθούν πλήρως και, προς το σκοπό 
αυτό, πρέπει να αναπτυχθούν ειδικές για τα 
προϊόντα ρυθμίσεις, όπως η οδηγία για τον 
οικολογικό σχεδιασμό, και να αναληφθούν 
πρωτοβουλίες τόνωσης της βιομηχανίας, 
όπως π.χ. η πρωτοβουλία «πράσινα 
αυτοκίνητα»·

17. ζητεί μια ενισχυμένη και συντονισμένη 
πολιτική της ΕΕ για πρωτοπόρες αγορές, 
όπως είναι οι οικολογικές βιομηχανίες 
(περίπου 3,5 εκατ. απασχολούμενοι, 300 
δισ. ευρώ κύκλος εργασιών, μερίδιο της 
παγκόσμιας αγοράς έως 50%) και η 
μεταποιητική βιομηχανία, 
συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, 
του χάλυβα, των αυτοκινήτων και της 
ναυπηγικής, που έχουν μεγάλη ικανότητα 
καινοτομίας και/ή συγκριτικά 
πλεονεκτήματα, τα οποία πρέπει να 
αξιοποιηθούν πλήρως και, προς τον σκοπό 
αυτόν, πρέπει να αναπτυχθούν ειδικές για 
τα προϊόντα ρυθμίσεις, όπως η οδηγία για 
τον οικολογικό σχεδιασμό, και να 
αναληφθούν πρωτοβουλίες τόνωσης της 
βιομηχανίας, όπως π.χ. η πρωτοβουλία 
«πράσινα αυτοκίνητα»·

Or. en

Τροπολογία 345
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί μια ενισχυμένη και συντονισμένη 
πολιτική της ΕΕ για πρωτοπόρες αγορές, 
όπως είναι οι οικολογικές βιομηχανίες 
(περίπου 3,5 εκατ. απασχολούμενοι, 300 
δισ. ευρώ κύκλος εργασιών, μερίδιο της 
παγκόσμιας αγοράς έως 50%)· τονίζει ότι 
πολλές «παραδοσιακές» αγορές, π.χ. 
χάλυβας, αυτοκίνητα, ναυπηγική, έχουν 
μεγάλη ικανότητα καινοτομίας και/ή 
συγκριτικά πλεονεκτήματα, που πρέπει να 
αξιοποιηθούν πλήρως και, προς το σκοπό 
αυτό, πρέπει να αναπτυχθούν ειδικές για τα 
προϊόντα ρυθμίσεις, όπως η οδηγία για τον 
οικολογικό σχεδιασμό, και να αναληφθούν 
πρωτοβουλίες τόνωσης της βιομηχανίας, 
όπως π.χ. η πρωτοβουλία «πράσινα 
αυτοκίνητα»·

17. ζητεί μια ενισχυμένη και συντονισμένη 
πολιτική της ΕΕ για πρωτοπόρες αγορές, 
όπως είναι οι οικολογικές βιομηχανίες 
(περίπου 3,5 εκατ. απασχολούμενοι, 300 
δισ. ευρώ κύκλος εργασιών, μερίδιο της 
παγκόσμιας αγοράς έως 50%)· τονίζει ότι 
πολλοί βιομηχανικοί κλάδοι, π.χ. χάλυβας, 
αυτοκίνητα, ναυπηγική, έχουν μεγάλη 
ικανότητα καινοτομίας και/ή συγκριτικά 
πλεονεκτήματα, που πρέπει να 
αξιοποιηθούν πλήρως και, προς τον σκοπό 
αυτόν, πρέπει να αναπτυχθούν ειδικές για 
τα προϊόντα ρυθμίσεις, όπως η οδηγία για 
τον οικολογικό σχεδιασμό, και να 
αναληφθούν πρωτοβουλίες τόνωσης της 
βιομηχανίας, όπως π.χ. η πρωτοβουλία 
«πράσινα αυτοκίνητα»·

Or. fr

Τροπολογία 346
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17a. καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει 
σαφώς την εν λόγω βιομηχανική πολιτική 
στην κατάρτιση του οδικού χάρτη για μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα 
έως το 2050, στις βιομηχανικές 
πρωτοβουλίες του σχεδίου ΣΕΤ και στο 
όραμα του 2050 του οδικού χάρτη για μια 
Ευρώπη που χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά τους πόρους της·

Or. en
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Τροπολογία 347
Evžen Tošenovský

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17a. υπογραμμίζει τη σημασία της 
δημιουργίας κατάλληλου πλαισίου ώστε η 
βιομηχανία να διατηρηθεί στην Ευρώπη 
και να βελτιωθεί περαιτέρω η παγκόσμια 
ανταγωνιστικότητά της· πιστεύει, 
συνεπώς, ότι οι κοινοτικές πολιτικές 
πρέπει να βασίζονται σε σθεναρές 
εκτιμήσεις επιπτώσεων, οι οποίες 
αναλύουν όλες τις πτυχές του 
οικονομικού, κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού οφέλους των κοινοτικών 
πολιτικών·

Or. en

Τροπολογία 348
Michael Theurer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17a. υπογραμμίζει τη σημασία της 
δημιουργίας κατάλληλου πλαισίου ώστε η 
βιομηχανία να διατηρηθεί στην Ευρώπη 
και να βελτιωθεί περαιτέρω η παγκόσμια 
ανταγωνιστικότητά της· πιστεύει, 
συνεπώς, ότι οι κοινοτικές πολιτικές 
πρέπει να βασίζονται σε σθεναρές 
εκτιμήσεις επιπτώσεων, οι οποίες 
αναλύουν όλες τις πτυχές του 
οικονομικού, κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού οφέλους των κοινοτικών 
πολιτικών·

Or. en
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Τροπολογία 349
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υπογραμμίζει ότι το πρόγραμμα 
πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την 
καινοτομία πρέπει να παραταθεί και μετά 
το 2013 και το πεδίο εφαρμογής του 
πρέπει να διευρυνθεί σημαντικά·

18. ζητεί τη διατήρηση και την επέκταση 
χρηματοδοτήσεων για την προσκείμενη 
στην αγορά καινοτομία, όπως το τρέχον 
πρόγραμμα πλαίσιο για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία·

Or. en

Τροπολογία 350
Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Antonio Cancian

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υπογραμμίζει ότι το πρόγραμμα 
πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την 
καινοτομία πρέπει να παραταθεί και μετά 
το 2013 και το πεδίο εφαρμογής του 
πρέπει να διευρυνθεί σημαντικά·

18. υπογραμμίζει ότι το πρόγραμμα 
πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την 
καινοτομία πρέπει να παραταθεί και μετά 
το 2013 και η συνολική χρηματοδότησή
του πρέπει να διευρυνθεί σημαντικά·

Or. en

Τροπολογία 351
Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Antonio Cancian

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18a. επισημαίνει την ανάγκη 
συστηματικού ελέγχου ποιότητας 
οιασδήποτε νέας νομοθεσίας με βάση τα 
ακόλουθα κριτήρια:
· επιστημονικές συμβουλές: ποιότητα 
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στοιχείων και ερμηνειών,
· διαβούλευση: να ερωτούνται οι 
«χρήστες» σχετικά με τις εμπειρίες τους 
από τους υφιστάμενους κανονισμούς,
· διεθνής συγκριτική αξιολόγηση:
σύγκριση με τη νομοθεσία στρατηγικών 
ανταγωνιστικών χωρών,
· συνεκτικότητα της πρότασης με τη 
συναφή κοινοτική νομοθεσία,
· επιτευχθείσα απλοποίηση 
(συμπεριλαμβανομένων των 
προαιρετικών εναλλακτικών
δυνατοτήτων)·

Or. en

Τροπολογία 352
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18a. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠΠ) αποτελεί 
πλέον καίριο μέσο συνδρομής στον 
μετασχηματισμό των κοινοτήτων από 
ανταγωνιστικούς σε βιώσιμους 
βιομηχανικούς κλάδους· υπογραμμίζει ότι 
το ΕΤΠΠ θα πρέπει να διατηρηθεί και, 
εφόσον παραστεί ανάγκη, να επεκταθεί·

Or. en

Τροπολογία 353
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ζητεί να καταβληθούν μεγαλύτερες 
προσπάθειες για να δημιουργηθεί χωρίς 
καθυστέρηση κοινοτικό δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας, προκειμένου να βελτιωθούν 
οι προϋποθέσεις στον τομέα της 
προστασίας των δικαιωμάτων 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας, να 
αναθεωρηθούν οι μέθοδοι τυποποίησης και 
να επιτευχθεί διεθνής τυποποίηση για την 
εξασφάλιση της τεχνολογικής 
πρωτοπορίας·

19. ζητεί να καταβληθούν μεγαλύτερες 
προσπάθειες για να δημιουργηθεί χωρίς 
καθυστέρηση κοινοτικό δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας, παρακάμπτοντας στείρες 
γλωσσολογικές διαμάχες· θεωρεί ότι το 
κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας θα 
επιτρέψει να βελτιωθούν οι προϋποθέσεις
και οι δαπάνες των διαδικασιών για την 
προστασία των δικαιωμάτων βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας, ειδικά για τις ΜΜΕ/ΜΜΒ 
και τις μεσαίες επιχειρήσεις, να 
αναθεωρηθούν οι μέθοδοι τυποποίησης,
εφιστώντας παράλληλα την προσοχή στα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα της τήρησης 
υψηλών κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
προδιαγραφών· θεωρεί ότι θα επιτρέψει 
επίσης να επιτευχθεί διεθνής τυποποίηση 
για την εξασφάλιση της τεχνολογικής 
πρωτοπορίας και να βελτιωθεί η 
ενημέρωση που παρέχεται στους 
καταναλωτές, καθώς και η ασφάλειά 
τους·

Or. fr

Τροπολογία 354
Jens Rohde

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ζητεί να καταβληθούν μεγαλύτερες 
προσπάθειες για να δημιουργηθεί χωρίς 
καθυστέρηση κοινοτικό δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας, προκειμένου να βελτιωθούν 
οι προϋποθέσεις στον τομέα της 
προστασίας των δικαιωμάτων 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας, να 
αναθεωρηθούν οι μέθοδοι τυποποίησης και 
να επιτευχθεί διεθνής τυποποίηση για την 
εξασφάλιση της τεχνολογικής 
πρωτοπορίας·

19. ζητεί να καταβληθούν μεγαλύτερες 
προσπάθειες για να δημιουργηθεί χωρίς 
καθυστέρηση κοινοτικό δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας, προκειμένου να βελτιωθούν 
οι προϋποθέσεις στον τομέα της 
προστασίας των δικαιωμάτων 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας, να 
αναθεωρηθούν οι μέθοδοι τυποποίησης και 
να επιτευχθεί διεθνής τυποποίηση για την 
εξασφάλιση της τεχνολογικής 
πρωτοπορίας· εκτιμά ότι το χρονικό 
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διάστημα των δέκα ετών είναι 
υπερβολικά μεγάλο και ότι το ετήσιο 
κόστος των 250 εκατ. ευρώ είναι 
υπερβολικά υψηλό για τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις· τάσσεται, συνεπώς ένθερμα 
υπέρ της ιδέας που αναδύθηκε από το 
Συμβούλιο για τη δρομολόγηση της 
διαδικασίας ενισχυμένης συνεργασίας για 
ένα κοινό ευρωπαϊκό δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας, σε περίπτωση που το 
Συμβούλιο δεν επιτύχει συμφωνία στο 
πλαίσιο της υφιστάμενης Προεδρίας·

Or. en

Τροπολογία 355
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ζητεί να καταβληθούν μεγαλύτερες 
προσπάθειες για να δημιουργηθεί χωρίς 
καθυστέρηση κοινοτικό δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας, προκειμένου να βελτιωθούν 
οι προϋποθέσεις στον τομέα της 
προστασίας των δικαιωμάτων 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας, να 
αναθεωρηθούν οι μέθοδοι τυποποίησης και 
να επιτευχθεί διεθνής τυποποίηση για την 
εξασφάλιση της τεχνολογικής 
πρωτοπορίας·

19. ζητεί να καταβληθούν μεγαλύτερες 
προσπάθειες για να δημιουργηθεί χωρίς 
καθυστέρηση κοινοτικό δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας –το οποίο θα παρέχει 
αποτελεσματική, υψηλής ποιότητας 
νομική προστασία με χαμηλό κόστος– και 
ένα εναρμονισμένο ευρωπαϊκό σύστημα 
επίλυσης διαφορών σχετικά με τα 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας, προκειμένου να 
βελτιωθούν οι προϋποθέσεις στον τομέα 
της προστασίας των δικαιωμάτων 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας, να 
αναθεωρηθούν οι μέθοδοι τυποποίησης και 
να επιτευχθεί διεθνής τυποποίηση για την 
εξασφάλιση της τεχνολογικής 
πρωτοπορίας·

Or. fr
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Τροπολογία 356
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ζητεί να καταβληθούν μεγαλύτερες 
προσπάθειες για να δημιουργηθεί χωρίς 
καθυστέρηση κοινοτικό δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας, προκειμένου να βελτιωθούν 
οι προϋποθέσεις στον τομέα της 
προστασίας των δικαιωμάτων 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας, να 
αναθεωρηθούν οι μέθοδοι τυποποίησης και 
να επιτευχθεί διεθνής τυποποίηση για την 
εξασφάλιση της τεχνολογικής 
πρωτοπορίας·

19. ζητεί να καταβληθούν μεγαλύτερες 
προσπάθειες για να ξεπεραστούν οι 
υφιστάμενες δυσκολίες και να 
δημιουργηθεί χωρίς καθυστέρηση ένα 
ενιαίο κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας –
δεδομένου ότι το ισχύον καθεστώς δεν 
είναι ικανοποιητικό για τις ΜΜΕ– και 
ένα «Ευρωπαϊκό Ταμείο Διπλωμάτων 
Ευρεσιτεχνίας», προκειμένου να 
βελτιωθούν οι προϋποθέσεις στον τομέα 
της προστασίας των δικαιωμάτων 
βιομηχανικής και διανοητικής 
ιδιοκτησίας, να αναθεωρηθούν οι μέθοδοι 
τυποποίησης και να επιτευχθεί διεθνής 
τυποποίηση για την εξασφάλιση της 
τεχνολογικής πρωτοπορίας·

Or. fr

Τροπολογία 357
Damien Abad, Amalia Sartori, Antonio Cancian

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ζητεί να καταβληθούν μεγαλύτερες 
προσπάθειες για να δημιουργηθεί χωρίς 
καθυστέρηση κοινοτικό δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας, προκειμένου να βελτιωθούν 
οι προϋποθέσεις στον τομέα της 
προστασίας των δικαιωμάτων 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας, να 
αναθεωρηθούν οι μέθοδοι τυποποίησης και 
να επιτευχθεί διεθνής τυποποίηση για την 
εξασφάλιση της τεχνολογικής 
πρωτοπορίας·

19. ζητεί να καταβληθούν μεγαλύτερες 
προσπάθειες για να δημιουργηθεί χωρίς 
καθυστέρηση κοινοτικό δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας, προκειμένου να βελτιωθούν 
οι προϋποθέσεις στον τομέα της 
προστασίας των δικαιωμάτων 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας, να 
αναθεωρηθούν οι μέθοδοι τυποποίησης και 
να επιτευχθεί διεθνής τυποποίηση για την 
εξασφάλιση της τεχνολογικής 
πρωτοπορίας· θεωρεί ότι η ενίσχυση των 
μέτρων για την καταπολέμηση της 
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απομίμησης προϊόντων και την 
προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας 
αποτελεί μείζον μέλημα της βιομηχανικής 
πολιτικής·

Or. fr

Τροπολογία 358
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ζητεί να καταβληθούν μεγαλύτερες 
προσπάθειες για να δημιουργηθεί χωρίς 
καθυστέρηση κοινοτικό δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας, προκειμένου να βελτιωθούν 
οι προϋποθέσεις στον τομέα της 
προστασίας των δικαιωμάτων 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας, να 
αναθεωρηθούν οι μέθοδοι τυποποίησης και 
να επιτευχθεί διεθνής τυποποίηση για την 
εξασφάλιση της τεχνολογικής 
πρωτοπορίας·

19. ζητεί να καταβληθούν μεγαλύτερες 
προσπάθειες για να δημιουργηθεί χωρίς 
καθυστέρηση κοινοτικό δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας, προκειμένου να βελτιωθούν 
οι προϋποθέσεις στον τομέα της 
προστασίας των δικαιωμάτων 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας, να 
αναθεωρηθούν οι μέθοδοι τυποποίησης και 
να επιτευχθεί διεθνής τυποποίηση για την 
εξασφάλιση της τεχνολογικής 
πρωτοπορίας· το εν λόγω δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας θα πρέπει να βασίζεται στις 
αρχές της ασφάλειας του δικαίου και της 
απαγόρευσης των διακρίσεων, ούτως 
ώστε να αποφευχθούν οιαδήποτε 
ανταγωνιστικά μειονεκτήματα μεταξύ 
των επιχειρήσεων·

Or. es

Τροπολογία 359
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ζητεί να καταβληθούν μεγαλύτερες 
προσπάθειες για να δημιουργηθεί χωρίς 
καθυστέρηση κοινοτικό δίπλωμα 

19. ζητεί να καταβληθούν μεγαλύτερες 
προσπάθειες για να δημιουργηθεί χωρίς 
καθυστέρηση κοινοτικό δίπλωμα 
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ευρεσιτεχνίας, προκειμένου να βελτιωθούν 
οι προϋποθέσεις στον τομέα της 
προστασίας των δικαιωμάτων 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας, να 
αναθεωρηθούν οι μέθοδοι τυποποίησης και 
να επιτευχθεί διεθνής τυποποίηση για την 
εξασφάλιση της τεχνολογικής 
πρωτοπορίας·

ευρεσιτεχνίας, προκειμένου να βελτιωθούν 
οι προϋποθέσεις στον τομέα της 
προστασίας των δικαιωμάτων 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας, να 
αναθεωρηθούν οι μέθοδοι τυποποίησης και 
να επιτευχθεί διεθνής τυποποίηση για την 
εξασφάλιση της τεχνολογικής 
πρωτοπορίας· ζητεί να δοθεί έμφαση στην 
αρχή της διαλειτουργικότητας και στην
ανοικτή και διαφανή διαδικασία 
θέσπισης προτύπων·

Or. fr

Τροπολογία 360
Evžen Tošenovský

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ζητεί να καταβληθούν μεγαλύτερες 
προσπάθειες για να δημιουργηθεί χωρίς 
καθυστέρηση κοινοτικό δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας, προκειμένου να βελτιωθούν 
οι προϋποθέσεις στον τομέα της 
προστασίας των δικαιωμάτων 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας, να 
αναθεωρηθούν οι μέθοδοι τυποποίησης και 
να επιτευχθεί διεθνής τυποποίηση για την 
εξασφάλιση της τεχνολογικής 
πρωτοπορίας·

19. ζητεί να καταβληθούν μεγαλύτερες 
προσπάθειες για να δημιουργηθεί χωρίς 
καθυστέρηση κοινοτικό δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας, προκειμένου να βελτιωθούν 
οι προϋποθέσεις στον τομέα της 
προστασίας των δικαιωμάτων 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας, να 
αναθεωρηθούν οι μέθοδοι τυποποίησης και 
να επιτευχθεί διεθνής τυποποίηση για την 
εξασφάλιση της τεχνολογικής 
πρωτοπορίας· θεωρεί, ωστόσο, ότι οι 
κανόνες τυποποίησης πρέπει να 
εξετασθούν προσεκτικά, ούτως ώστε να 
διασφαλισθεί η ανταγωνιστικότητα της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας·

Or. en

Τροπολογία 361
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ζητεί να καταβληθούν μεγαλύτερες 
προσπάθειες για να δημιουργηθεί χωρίς 
καθυστέρηση κοινοτικό δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας, προκειμένου να βελτιωθούν 
οι προϋποθέσεις στον τομέα της 
προστασίας των δικαιωμάτων 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας, να 
αναθεωρηθούν οι μέθοδοι τυποποίησης και 
να επιτευχθεί διεθνής τυποποίηση για την 
εξασφάλιση της τεχνολογικής 
πρωτοπορίας·

19. ζητεί να καταβληθούν μεγαλύτερες 
προσπάθειες για να δημιουργηθεί χωρίς 
καθυστέρηση κοινοτικό δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας, προκειμένου να βελτιωθούν 
οι προϋποθέσεις στον τομέα της 
προστασίας των δικαιωμάτων 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας, να 
αναθεωρηθούν οι μέθοδοι τυποποίησης και 
να επιτευχθεί διεθνής τυποποίηση για την 
εξασφάλιση της τεχνολογικής 
πρωτοπορίας· η διατήρηση των 
γραφειοκρατικών δαπανών στο κατώτερο 
δυνατό επίπεδο παρέχει στις ΜΜΕ τη 
δυνατότητα να παραμείνουν 
ανταγωνιστικές (ιδίως όσον αφορά το 
κόστος μετάφρασης των διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας)·

Or. en

Τροπολογία 362

Reinhard Bütikofer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ζητεί να καταβληθούν μεγαλύτερες 
προσπάθειες για να δημιουργηθεί χωρίς 
καθυστέρηση κοινοτικό δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας, προκειμένου να βελτιωθούν 
οι προϋποθέσεις στον τομέα της 
προστασίας των δικαιωμάτων 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας, να 
αναθεωρηθούν οι μέθοδοι τυποποίησης και 
να επιτευχθεί διεθνής τυποποίηση για την 
εξασφάλιση της τεχνολογικής 
πρωτοπορίας·

19. ζητεί να καταβληθούν μεγαλύτερες 
προσπάθειες για να δημιουργηθεί χωρίς 
καθυστέρηση κοινοτικό δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας, προκειμένου να βελτιωθούν 
οι προϋποθέσεις στον τομέα της 
προστασίας των δικαιωμάτων 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας, να 
αναθεωρηθούν οι μέθοδοι τυποποίησης, να 
αναθεωρηθεί η πολιτική τυποποίησης 
των ΤΠΕ στην ΕΕ ενόψει του 
εκσυγχρονσιμού της και να επιτευχθεί 
διεθνής τυποποίηση για την εξασφάλιση 
της τεχνολογικής πρωτοπορίας·
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Or. en

Τροπολογία 363
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
ληφθούν υπόψη πτυχές που δεν 
καλύπτονται επί του παρόντος από την 
ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις 
ευρεσιτεχνίες, όπως το «επιχειρηματικό 
απόρρητο», ούτως ώστε να μπορέσει η 
ευρωπαϊκή βιομηχανία να αποκομίσει τα 
οφέλη της πραγματικής προστασίας της 
διανοητικής ιδιοκτησίας επί προϊόντων
και διεργασιών, ακολουθώντας το 
παράδειγμα των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας·

Or. fr

Τροπολογία 364
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. επισημαίνει ότι η πλήρης υλοποίηση 
της εσωτερικής αγοράς εμπεριέχει ακόμα 
τεράστιες δυνατότητες για τις επιδόσεις 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, και καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
άρουν άμεσα τα εμπόδια και τους 
φραγμούς που εξακολουθούν να 
εγείρονται στην εσωτερική αγορά·

Or. de
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Τροπολογία 365
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19β. υπενθυμίζει ότι, προκειμένου για την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και
την τεχνολογική πρωτοπορία της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας, είναι 
επιθυμητό:
· να ληφθεί ως βάση το Ευρωπαϊκό 
Σύστημα Τυποποίησης, τα 
πλεονεκτήματα του οποίου έχουν ήδη 
καταδειχθεί, και να εδραιωθεί κατά 
τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται με τον 
αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο στις 
ανάγκες καινοτόμων επιχειρήσεων, ιδίως 
ΜΜΕ,
· να αυξηθεί η συμμετοχή των 
επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, στη 
διαδικασία τυποποίησης και να 
εξασφαλισθεί υψηλός βαθμός προώθησης 
των προτύπων·

Or. fr

Τροπολογία 366
Herbert Reul, Daniel Caspary, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner 
Langen, Jolanta Emilia Hibner, Jorgo Chatzimarkakis, Jens Rohde, Jürgen
Creutzmann, Amalia Sartori, Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del 
Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί τη δημιουργία ειδικής ομάδας 
δράσης (Task Force) για τις 
αναδιαρθρώσεις και για την ενίσχυση του 
ρόλου των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών 
ταμείων στις διεργασίες αναδιάρθρωσης, 
προκειμένου να αναπτυχθούν νέες 

20. επισημαίνει ότι η αναδιάρθρωση 
αποτελεί την πρωταρχική ευθύνη των
επιχειρήσεων και των κοινωνικών 
εταίρων· ζητεί από τα κράτη μέλη να 
μεριμνήσουν για την κοινωνική απόσβεση 
των επιπτώσεων της οικονομικής 
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προοπτικές για τους εργαζόμενους και τις 
επιχειρήσεις· επισημαίνει ότι η έρευνα και 
ανάπτυξη όσον αφορά τις διεργασίες 
μετατροπής πρέπει να εντατικοποιηθούν·

αναδιάρθρωσης, μέσω της βελτίωσης της
κινητικότητας στην αγορά εργασίας στο 
πλαίσιο της έννοιας της «ευελιξίας με 
ασφάλεια», της επιμόρφωσης, καθώς και 
άλλων μέτρων·

Or. en

Τροπολογία 367
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί τη δημιουργία ειδικής ομάδας 
δράσης (Task Force) για τις 
αναδιαρθρώσεις και για την ενίσχυση του 
ρόλου των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών 
ταμείων στις διεργασίες αναδιάρθρωσης, 
προκειμένου να αναπτυχθούν νέες 
προοπτικές για τους εργαζόμενους και τις 
επιχειρήσεις· επισημαίνει ότι η έρευνα και 
ανάπτυξη όσον αφορά τις διεργασίες 
μετατροπής πρέπει να εντατικοποιηθούν·

20. επισημαίνει ότι η αναδιάρθρωση 
αποτελεί την πρωταρχική ευθύνη των
επιχειρήσεων και των κοινωνικών 
εταίρων· ζητεί από τα κράτη μέλη να 
μεριμνήσουν για την κοινωνική απόσβεση 
των επιπτώσεων της οικονομικής 
αναδιάρθρωσης, μέσω της βελτίωσης της 
κινητικότητας στην αγορά εργασίας στο 
πλαίσιο της έννοιας της «ευελιξίας με 
ασφάλεια», της επιμόρφωσης, καθώς και 
άλλων μέτρων·

Or. en

Τροπολογία 368
Damien Abad

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί τη δημιουργία ειδικής ομάδας 
δράσης (Task Force) για τις 
αναδιαρθρώσεις και για την ενίσχυση του 
ρόλου των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών 
ταμείων στις διεργασίες αναδιάρθρωσης, 
προκειμένου να αναπτυχθούν νέες 
προοπτικές για τους εργαζόμενους και τις 
επιχειρήσεις· επισημαίνει ότι η έρευνα και 

20. θεωρεί ότι η πολιτική του 
ανταγωνισμού πρέπει μεν να τηρεί τους 
κανόνες της εσωτερικής αγοράς, αλλά 
πρέπει να ανταποκρίνεται και στις 
ανάγκες μιας φιλόδοξης βιομηχανικής 
πολιτικής μέσω κατάλληλης πολιτικής για 
τις κρατικές ενισχύσεις, η οποία θα 
στηρίζει πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη 
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ανάπτυξη όσον αφορά τις διεργασίες 
μετατροπής πρέπει να εντατικοποιηθούν·

καινοτόμων, αποτελεσματικών και 
οικολογικά ορθών τεχνολογιών· ζητεί τη 
δημιουργία ειδικής ομάδας δράσης (Task 
Force) για τις αναδιαρθρώσεις και για την 
ενίσχυση του ρόλου των ευρωπαϊκών 
διαρθρωτικών ταμείων στις διεργασίες 
αναδιάρθρωσης, προκειμένου να 
αναπτυχθούν νέες προοπτικές για τους 
εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις· 
επισημαίνει ότι η έρευνα και ανάπτυξη 
όσον αφορά τις διεργασίες μετατροπής 
πρέπει να εντατικοποιηθούν·

Or. fr

Τροπολογία 369
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί τη δημιουργία ειδικής ομάδας 
δράσης (Task Force) για τις 
αναδιαρθρώσεις και για την ενίσχυση του 
ρόλου των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών 
ταμείων στις διεργασίες αναδιάρθρωσης, 
προκειμένου να αναπτυχθούν νέες 
προοπτικές για τους εργαζόμενους και τις 
επιχειρήσεις· επισημαίνει ότι η έρευνα και 
ανάπτυξη όσον αφορά τις διεργασίες 
μετατροπής πρέπει να εντατικοποιηθούν·

20. ζητεί οι διεργασίες αναδιάρθρωσης να 
εξακολουθούν να εμπίπτουν στο πεδίο 
αρμοδιοτήτων των κρατών μελών,
προκειμένου να αναπτυχθούν νέες 
προοπτικές για τους εργαζόμενους και τις 
επιχειρήσεις· επισημαίνει ότι η έρευνα και 
ανάπτυξη όσον αφορά τις διεργασίες 
μετατροπής πρέπει να εντατικοποιηθούν·

Or. en

Τροπολογία 370
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί τη δημιουργία ειδικής ομάδας 
δράσης (Task Force) για τις 

20. ζητεί τη δημιουργία ειδικής ομάδας 
δράσης (Task Force) για τις 
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αναδιαρθρώσεις και για την ενίσχυση του 
ρόλου των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών 
ταμείων στις διεργασίες αναδιάρθρωσης, 
προκειμένου να αναπτυχθούν νέες 
προοπτικές για τους εργαζόμενους και τις 
επιχειρήσεις· επισημαίνει ότι η έρευνα και 
ανάπτυξη όσον αφορά τις διεργασίες 
μετατροπής πρέπει να εντατικοποιηθούν·

αναδιαρθρώσεις και για την ενίσχυση του 
ρόλου των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών 
ταμείων στις διεργασίες αναδιάρθρωσης, 
προκειμένου να αναπτυχθούν νέες 
προοπτικές για τους εργαζόμενους και τις 
επιχειρήσεις· επισημαίνει ότι η έρευνα και 
ανάπτυξη όσον αφορά τις διεργασίες 
μετατροπής πρέπει να εντατικοποιηθούν, 
ούτως ώστε να διευκολύνεται η
διακίνηση εργαζομένων σε άλλους τομείς 
που παρουσιάζουν νέες προοπτικές 
απασχόλησης·

Or. fr

Τροπολογία 371
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί τη δημιουργία ειδικής ομάδας 
δράσης (Task Force) για τις 
αναδιαρθρώσεις και για την ενίσχυση του 
ρόλου των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών 
ταμείων στις διεργασίες αναδιάρθρωσης, 
προκειμένου να αναπτυχθούν νέες 
προοπτικές για τους εργαζόμενους και τις 
επιχειρήσεις· επισημαίνει ότι η έρευνα και 
ανάπτυξη όσον αφορά τις διεργασίες 
μετατροπής πρέπει να εντατικοποιηθούν·

20. ζητεί τη δημιουργία ειδικής ομάδας 
δράσης (Task Force), με τη συμμετοχή 
όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, ιδίως
δε εκπροσώπων των εργαζομένων, για τις 
αναδιαρθρώσεις και για την ενίσχυση του 
ρόλου των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών 
ταμείων στις διεργασίες αναδιάρθρωσης, 
προκειμένου να αναπτυχθούν νέες 
προοπτικές για τους εργαζόμενους και τις 
επιχειρήσεις· επισημαίνει ότι η έρευνα και 
ανάπτυξη όσον αφορά τις διεργασίες 
μετατροπής πρέπει να εντατικοποιηθούν·

Or. fr

Τροπολογία 372

Reinhard Bütikofer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί τη δημιουργία ειδικής ομάδας 
δράσης (Task Force) για τις 
αναδιαρθρώσεις και για την ενίσχυση του 
ρόλου των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών 
ταμείων στις διεργασίες αναδιάρθρωσης, 
προκειμένου να αναπτυχθούν νέες 
προοπτικές για τους εργαζόμενους και τις 
επιχειρήσεις· επισημαίνει ότι η έρευνα και 
ανάπτυξη όσον αφορά τις διεργασίες 
μετατροπής πρέπει να εντατικοποιηθούν·

20. ζητεί τη δημιουργία ειδικής ομάδας 
δράσης (Task Force) για τις 
αναδιαρθρώσεις και για την ενίσχυση του 
ρόλου των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών 
ταμείων στις διεργασίες αναδιάρθρωσης, 
προκειμένου να αναπτυχθούν νέες 
προοπτικές για τους εργαζόμενους και τις 
επιχειρήσεις· επισημαίνει ότι η έρευνα και 
ανάπτυξη όσον αφορά τις διεργασίες 
μετατροπής σε καινοτόμες και βιώσιμες 
εναλλακτικές λύσεις πρέπει να 
εντατικοποιηθούν·

Or. en

Τροπολογία 373
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί τη δημιουργία ειδικής ομάδας 
δράσης (Task Force) για τις 
αναδιαρθρώσεις και για την ενίσχυση του 
ρόλου των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών 
ταμείων στις διεργασίες αναδιάρθρωσης, 
προκειμένου να αναπτυχθούν νέες 
προοπτικές για τους εργαζόμενους και τις 
επιχειρήσεις· επισημαίνει ότι η έρευνα και 
ανάπτυξη όσον αφορά τις διεργασίες 
μετατροπής πρέπει να εντατικοποιηθούν·

20. ζητεί τη δημιουργία ειδικής ομάδας 
δράσης (Task Force) του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου για τις αναδιαρθρώσεις και 
για την ενίσχυση του ρόλου των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων στις 
διεργασίες αναδιάρθρωσης, προκειμένου 
να αναπτυχθούν νέες προοπτικές για τους 
εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις· 
επισημαίνει ότι η έρευνα και ανάπτυξη 
όσον αφορά τις διεργασίες μετατροπής 
πρέπει να εντατικοποιηθούν·

Or. en

Τροπολογία 374
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. απευθύνει έκκληση για την ανάληψη 
πιο ενεργού ρόλου εκ μέρους της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 
αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, στο πλαίσιο
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εργαζομένων· 
κατά την υλοποίηση τέτοιων
αναδιαρθρώσεων, όλες οι σχετικές 
πληροφορίες θα πρέπει να διατίθενται 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλέον 
πρώιμο στάδιο, ούτως ώστε να μπορεί να
εκπληρώσει πλήρως τον ρόλο της ως 
ευρωπαίου συνομιλητή και συντονιστή 
των κρατών μελών· με τον τρόπο αυτόν, 
η Επιτροπή θα είναι σε θέση να διενεργεί 
καλύτερα ελέγχους και αξιολογήσεις 
σχετικά με οιαδήποτε χρήση κρατικής 
ενίσχυσης για τη στήριξη 
αναδιαρθρώσεων·

Or. nl

Τροπολογία 375
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. ζητεί τη διεξοδική αξιολόγηση και 
μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, 
ούτως ώστε να διασφαλισθεί η ταχύτερη 
πρόσβαση στους πόρους του, καθώς και 
την αύξηση του προϋπολογισμού του στο 
πλαίσιο των επόμενων δημοσιονομικών
προοπτικών· προτείνει, επιπλέον, τη 
σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου
Προσαρμογής στο Περιβάλλον·

Or. fr
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Τροπολογία 376
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. αναγνωρίζει ότι υπάρχουν 
περιφερειακές διαφορές στη βιομηχανική 
ανάπτυξη, κυρίως όσον αφορά τις 
διεργασίες αποβιομηχάνισης στα νέα 
κράτη μέλη, και ζητεί να ληφθούν υπόψη 
οι διαφορές αυτές στη νέα βιώσιμη 
βιομηχανική πολιτική για να ενισχυθεί η 
εδαφική συνοχή·

21. αναγνωρίζει ότι υπάρχουν 
περιφερειακές διαφορές στη βιομηχανική 
ανάπτυξη, κυρίως όσον αφορά τις 
διεργασίες αποβιομηχάνισης στα νέα 
κράτη μέλη, και ζητεί να ληφθούν υπόψη 
οι διαφορές αυτές στη νέα βιώσιμη 
βιομηχανική πολιτική και να διατεθούν 
πόροι από τα διαρθρωτικά ταμεία 
προκειμένου να ενισχυθεί η εδαφική 
συνοχή·

Or. fr

Τροπολογία 377
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. αναγνωρίζει την ποικιλομορφία των 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 
στην Ευρώπη· υπογραμμίζει, ειδικότερα,
τη σημασία των επιχειρήσεων που 
υπάγονται στην «κοινωνική οικονομία», 
δεδομένου ότι ερείδονται σε ένα πρότυπο 
που δεν καθορίζεται βάσει του μεγέθους ή 
του τομέα δραστηριοτήτων, αλλά βάσει 
της συμμετοχής κοινωνικών φορέων, της 
υπερίσχυσης της ανθρώπινης συνιστώσας 
και του κοινωνικού σκοπού έναντι του 
κεφαλαίου, της προάσπισης και της 
εφαρμογής των αρχών της αλληλεγγύης 
και της υπευθυνότητας, της 
εξισορρόπησης των συμφερόντων των 
χρηστών και του γενικού συμφέροντος, 
του εθελοντικού και ανοικτού χαρακτήρα 
της συμμετοχής, της χρήσης του 
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μεγαλύτερου ποσοστού των κερδών για 
την υλοποίηση των στόχων της βιώσιμης 
ανάπτυξης και της παροχής υπηρεσιών 
στα μέλη επί τη βάσει του σεβασμού του 
γενικού συμφέροντος·

Or. it


