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Τροπολογία 378
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. υπογραμμίζει τη μεγάλη σημασία των 
ΜΜΕ στο βιομηχανικό τοπίο και καλεί την 
Επιτροπή:

22. υπογραμμίζει τη μεγάλη σημασία των 
ΜΜΕ στο βιομηχανικό τοπίο, ειδικότερα 
δε όσον αφορά τη διασφάλιση βιώσιμων 
θέσεων απασχόλησης σε περιφερειακό 
επίπεδο, και καλεί την Επιτροπή:

Or. fr

Τροπολογία 379
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. υπογραμμίζει τη μεγάλη σημασία των 
ΜΜΕ στο βιομηχανικό τοπίο και καλεί την 
Επιτροπή:

22. υπογραμμίζει τη μεγάλη σημασία των 
ΜΜΕ στο βιομηχανικό τοπίο, τις 
οικονομικές και δημιουργικές 
δυνατότητες, καθώς και τη διατήρηση 
υψηλού ρυθμού ανάπτυξης, και καλεί την 
Επιτροπή:

Or. fr

Τροπολογία 380
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· να επιταχύνει την εφαρμογή του «Small
Business Act» (νόμου για τις μικρές 
επιχειρήσεις), να αντιμετωπίσει τις 

· να λάβει περισσότερο υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες και τις ειδικές δυσκολίες 
που παρουσιάζουν οι μικρομεσαίες 
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ελλείψεις που παρατηρούνται κατά την 
εφαρμογή των εγκεκριμένων 
κατευθυντηρίων γραμμών και να προτείνει 
συγκεκριμένα μέτρα (π.χ. μείωση του 
διοικητικού φόρτου, δοκιμή ΜΜΕ),

επιχειρήσεις, και μάλιστα επιταχύνοντας 
την εφαρμογή του «Small Business Act» 
(νόμου για τις μικρές επιχειρήσεις), 
αντιμετωπίζοντας τις ελλείψεις που 
παρατηρούνται κατά την εφαρμογή των 
εγκεκριμένων κατευθυντηρίων γραμμών 
και θέτοντας σε εφαρμογή ειδικά
προσαρμοσμένα μέτρα (π.χ. μείωση και 
απλοποίηση του διοικητικού φόρτου, 
δοκιμή ΜΜΕ), σύμφωνα με τους στόχους 
της,

Or. fr

Τροπολογία 381
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- να επιταχύνει την εφαρμογή του «Small
Business Act» (νόμου για τις μικρές 
επιχειρήσεις), να αντιμετωπίσει τις 
ελλείψεις που παρατηρούνται κατά την 
εφαρμογή των εγκεκριμένων 
κατευθυντηρίων γραμμών και να προτείνει 
συγκεκριμένα μέτρα (π.χ. μείωση του 
διοικητικού φόρτου, δοκιμή ΜΜΕ),

- να επιταχύνει την εφαρμογή του «Small
Business Act» (νόμου για τις μικρές 
επιχειρήσεις), να αντιμετωπίσει τις 
ελλείψεις που παρατηρούνται κατά την 
εφαρμογή των εγκεκριμένων 
κατευθυντηρίων γραμμών και να προτείνει 
στο πλαίσιο του «Small Business Act»
συγκεκριμένα μέτρα (π.χ. μείωση του 
διοικητικού φόρτου, δοκιμή ΜΜΕ),
προκειμένου να επιτευχθούν επιτέλους 
επαρκείς πρόοδοι για τις ευρωπαϊκές 
ΜΜΕ και συνακόλουθα ίσοι αρχικοί όροι 
για όλες τις ΜΜΕ στην εσωτερική αγορά,

Or. de

Τροπολογία 382
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 – περίπτωση 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· να επιταχύνει την εφαρμογή του «Small
Business Act» (νόμου για τις μικρές
επιχειρήσεις), να αντιμετωπίσει τις 
ελλείψεις που παρατηρούνται κατά την 
εφαρμογή των εγκεκριμένων 
κατευθυντηρίων γραμμών και να προτείνει 
συγκεκριμένα μέτρα (π.χ. μείωση του 
διοικητικού φόρτου, δοκιμή ΜΜΕ),

· να επιταχύνει την εφαρμογή του «Small
Business Act» (νόμου για τις μικρές 
επιχειρήσεις), να αντιμετωπίσει τις 
ελλείψεις που παρατηρούνται κατά την 
εφαρμογή των εγκεκριμένων 
κατευθυντηρίων γραμμών και να προτείνει 
συγκεκριμένα μέτρα (π.χ. μείωση του 
διοικητικού φόρτου, δοκιμή ΜΜΕ)· εκτιμά
ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλες 
πτυχές ρυθμιστικών επιβαρύνσεων πέραν 
του διοικητικού φόρτου, π.χ. οι δαπάνες 
συμμόρφωσης,

Or. en

Τροπολογία 383
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 – περίπτωση 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· να στηρίξει τις ΜΜΕ ως προς την 
πρόσβασή τους σε υπηρεσίες και 
δυνατότητες έρευνας μέσω συμπράξεων 
πανεπιστημίων και ιδρυμάτων, δομές που 
λειτουργούν ως «συνδετικός κρίκος» 
μεταξύ της έρευνας και της αγοράς,

Or. en

Τροπολογία 384
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 – περίπτωση 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· να μην παραμελήσει το ζήτημα του 
καθεστώτος της ευρωπαϊκής ιδιωτικής 
εταιρείας, το οποίο βρίσκεται επί σειρά 
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ετών στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών 
διαβουλεύσεων,

Or. fr

Τροπολογία 385
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 – περίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· να εξακολουθήσει να καταβάλλει 
προσπάθειες για να εξασφαλιστεί 
καλύτερη πρόσβαση των ΜΜΕ σε 
δυνατότητες χρηματοδότησης και ιδιαίτερα 
για να αναπτυχθούν βιώσιμες δυνατότητες 
επιχειρηματικού κεφαλαίου καθώς και για 
να ενισχυθούν οι δυνατότητες 
χρηματοδότησης των ΜΜΕ και των 
προτιμώμενων πηγών χρηματοδότησής 
τους στο πλαίσιο της νέας αρχιτεκτονικής 
της χρηματοπιστωτικής αγοράς·

· να εξακολουθήσει να καταβάλλει 
προσπάθειες για να εξασφαλιστεί 
καλύτερη πρόσβαση των ΜΜΕ σε 
δυνατότητες χρηματοδότησης και ιδιαίτερα 
για να αναπτυχθούν βιώσιμες δυνατότητες 
επιχειρηματικού κεφαλαίου καθώς και για 
να ενισχυθούν οι δυνατότητες 
χρηματοδότησης των ΜΜΕ και των 
προτιμώμενων πηγών χρηματοδότησής 
τους στο πλαίσιο της νέας αρχιτεκτονικής 
της χρηματοπιστωτικής αγοράς· να προβεί 
σε άνοιγμα των αγορών και να 
δημιουργήσει προϋποθέσεις δίκαιου 
ανταγωνισμού, επιτρέποντας σε 
μεγαλύτερο αριθμό επιχειρηματιών και 
μικρών εταιρειών να αναπτυχθούν και να 
εξελιχθούν σε επιχειρήσεις που θα 
δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την 
Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 386
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 – περίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· να εξακολουθήσει να καταβάλλει 
προσπάθειες για να εξασφαλιστεί 
καλύτερη πρόσβαση των ΜΜΕ σε 

· να εξακολουθήσει να καταβάλλει 
προσπάθειες για να εξασφαλιστεί 
καλύτερη πρόσβαση των ΜΜΕ σε 
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δυνατότητες χρηματοδότησης και ιδιαίτερα 
για να αναπτυχθούν βιώσιμες δυνατότητες 
επιχειρηματικού κεφαλαίου καθώς και για 
να ενισχυθούν οι δυνατότητες 
χρηματοδότησης των ΜΜΕ και των 
προτιμώμενων πηγών χρηματοδότησής 
τους στο πλαίσιο της νέας αρχιτεκτονικής 
της χρηματοπιστωτικής αγοράς·

δυνατότητες χρηματοδότησης και ιδιαίτερα 
για να αναπτυχθούν βιώσιμες δυνατότητες 
επιχειρηματικού κεφαλαίου καθώς και για 
να ενισχυθούν –σε βραχυπρόθεσμο και 
μακροπρόθεσμο ορίζοντα– οι δυνατότητες 
χρηματοδότησης των ΜΜΕ και των 
προτιμώμενων πηγών χρηματοδότησής 
τους στο πλαίσιο της νέας αρχιτεκτονικής 
της χρηματοπιστωτικής αγοράς·

Or. fr

Τροπολογία 387
Herbert Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Daniel Caspary, Lena
Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Werner Langen, Jolanta Emilia Hibner, 
Amalia Sartori

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 – περίπτωση 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· να εξετάσει τον κοινοτικό ορισμό των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο την 
ευελιξία του, και αν αυτός λαμβάνει 
υπόψη τις ανάγκες των εν λόγω 
επιχειρήσεων οι οποίες, ναι μεν πληρούν 
τα καθορισμένα κατώτατα όρια 
πωλήσεων και απασχόλησης εξαιτίας της 
ανάπτυξης ή άλλων λόγων, όμως έχουν 
τον χαρακτήρα μεσαίων επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 388
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 – περίπτωση 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· να αναπτύξει μία συμβουλευτική 
συνιστώσα για τις εξαγωγικές ΜΜΕ, 
ιδίως στον τομέα της πρόσβασης στις 
αγορές τρίτων χωρών, της βιώσιμης 
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διατήρησης της θέσης τους στις εν λόγω 
αγορές και της προάσπισης, αλλά και της 
χρηματοοικονομικής και τεχνολογικής 
αξιοποίησης της διανοητικής 
ιδιοκτησίας·

Or. fr

Τροπολογία 389
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 – περίπτωση 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· να αυξήσει το ποσοστό συμμετοχής των 
ΜΜΕ στα προγράμματα πλαίσιο για την 
έρευνα και την ανάπτυξη, απλοποιώντας 
τις διαδικασίες των εν λόγω 
προγραμμάτων και καθιερώνοντας ένα 
αποτελεσματικότερο σύστημα 
πληροφοριών και ευρετηρίου σε τοπικό 
επίπεδο,

Or. fr

Τροπολογία 390
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 – περίπτωση 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· να εφαρμόσει προγράμματα που 
επιτρέπουν τη δικτύωση μεταξύ των 
ΜΜΕ και των μεγαλύτερων επιχειρήσεων 
σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας,

Or. fr
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Τροπολογία 391
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 – περίπτωση 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· να ενισχύσει τα μέτρα διεθνοποίησης 
ούτως ώστε να αυξηθεί η 
ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ και η 
προσαρμογή τους στις ανάγκες της 
εσωτερικής και παγκόσμιας αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 392

Reinhard Bütikofer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 – περίπτωση 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· να παράσχει μέσα προώθησης για την 
ανάπτυξη και την επέκταση οικολογικά 
καινοτόμων ΜΜΕ, καθώς και για την 
ανάπτυξη οικοβιομηχανικών πάρκων·

Or. en

Τροπολογία 393
Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Antonio Cancian, Damien Abad

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 – περίπτωση 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· να εφαρμόσει προγράμματα που
επιτρέπουν τη δικτύωση μεταξύ των 
ΜΜΕ και των μεγαλύτερων επιχειρήσεων 
σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας·
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Or. en

Τροπολογία 394
Herbert Reul, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Daniel Caspary, Jolanta
Emilia Hibner, Werner Langen, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Amalia
Sartori

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 – περίπτωση 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· να εξετάσει εάν οι μεσαίες και οι 
οικογενειακές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν 
πληρούν τα κριτήρια του ισχύοντος 
ορισμού για τις ΜΜΕ, είναι σε θέση να 
αξιοποιήσουν επαρκώς τις υφιστάμενες 
και τις μελλοντικές χρηματοδοτικές 
δυνατότητες έρευνας και ανάπτυξης που 
απευθύνονται ειδικά σε μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 395
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 – περίπτωση 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· να προσεγγίσει την προσφορά της 
ζήτησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, 
ιδίως για τις ΜΜΕ, και να μειώσει το 
κόστος της πρόσβασής τους στα 
πρότυπα·

Or. fr

Τροπολογία 396
Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Antonio Cancian, Damien Abad

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 – περίπτωση 2 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· να προαγάγει τη διεθνοποίηση των 
ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 397
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. κρίνει απαραίτητη την αναθεώρηση 
της ευρωπαϊκής οδηγίας για τις δημόσιες 
προσφορές εξαγοράς επιχειρήσεων, 
ούτως ώστε να αποκτήσει η Ευρώπη τη 
δυνατότητα εναντίωσής της σε έργα που 
θα μπορούσαν να αποβούν ενδεχομένως 
επιζήμια –από βιομηχανικής, οικονομικής 
και κοινωνικής άποψης– για την 
κοινωνική συνοχή και τη σταθερότητα 
της εσωτερικής αγοράς. Θεωρεί ότι η 
Ένωση πρέπει να δύναται να 
εναντιώνεται σε δημόσιες προσφορές 
εξαγοράς που υποβάλλουν εταιρείες οι 
οποίες δεν αναλαμβάνουν κοινωνική 
ευθύνη ή/και δεν τηρούν τα κριτήρια 
χρηστής διακυβέρνησης, καθώς και σε 
δημόσιες προσφορές εξαγοράς 
επιχειρήσεων οι οποίες προβλέπονται στο 
πλαίσιο δραστηριοτήτων και κρίνονται 
στρατηγικές για τα κράτη μέλη, σύμφωνα 
με τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 398
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. απευθύνει έκκληση για τη βελτίωση 
των συμπράξεων μεταξύ του δημόσιου 
και του ιδιωτικού τομέα·

Or. en

Τροπολογία 399
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκτιμά ότι η πολιτική ενισχύσεων δεν 
πρέπει μόνον να εξετάζεται υπό το πρίσμα
του δικαίου περί ανταγωνισμού, αλλά
πρέπει να αξιοποιείται με προενεργητικό 
τρόπο, προς το συμφέρον της Ένωσης, με 
διαφανείς και σαφείς κανόνες για την 
ενίσχυση της καινοτομίας και της 
εισαγωγής προϊόντων στην αγορά ή κατά 
την πραγματοποίηση αναδιαρθρώσεων
στη βιομηχανία·

23. υπογραμμίζει ότι, παρόλο που η 
πολιτική ενισχύσεων οφείλει να σέβεται τα 
θεμέλια της πολιτικής για τον 
ανταγωνισμό (ιδίως την καταπολέμηση 
των προσόδων και των καταχρήσεων της 
δεσπόζουσας θέσης), δεν πρέπει να 
παρεμποδίζεται από την υπερβολικά 
στενή ερμηνεία του δικαίου, η οποία 
ζημιώνει, μεταξύ άλλων, την καινοτομία· 
φρονεί ότι όλες οι πολιτικές ενισχύσεων 
πρέπει να αποτελούν εργαλεία που 
τίθενται στην υπηρεσία της τεχνολογικής 
καινοτομίας, ευνοούν τη συνεργασία 
μεταξύ των επιχειρήσεων που 
μοιράζονται κοινά έργα, διευκολύνουν την 
ανάπτυξη δραστηριοτήτων που απαιτούν 
σημαντικές πάγιες δαπάνες και 
εξασφαλίζουν τον συντονισμό μεταξύ 
διαφόρων οικονομικών παραγόντων, 
όπως στους τομείς των μεταφορών, των 
εξοπλισμών, της ενέργειας, της υγείας, 
κ.λπ., όπου η αγορά δεν μπορεί να 
παράσχει κίνητρα σε βραχυπρόθεσμο 
ορίζοντα. Υπενθυμίζει ότι η πολιτική 
ενισχύσεων πρέπει επίσης να επιτρέπει τις 
αναδιαρθρώσεις και τις μεταλλαγές στη 
βιομηχανία, με στόχο την 
επανεκβιομηχάνιση των περιφερειών·

Or. fr
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Τροπολογία 400
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκτιμά ότι η πολιτική ενισχύσεων δεν 
πρέπει μόνον να εξετάζεται υπό το 
πρίσμα του δικαίου περί ανταγωνισμού, 
αλλά πρέπει να αξιοποιείται με 
προενεργητικό τρόπο, προς το συμφέρον 
της Ένωσης, με διαφανείς και σαφείς 
κανόνες για την ενίσχυση της καινοτομίας 
και της εισαγωγής προϊόντων στην αγορά 
ή κατά την πραγματοποίηση 
αναδιαρθρώσεων στη βιομηχανία·

23. εκτιμά ότι η ύπαρξη αυστηρών 
κανόνων στον τομέα του ανταγωνισμού 
και της εσωτερικής αγοράς αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για την 
ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού 
βιομηχανικού τομέα· μια εσωτερική 
αγορά χωρίς στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού συνιστά εγγύηση 
καινοτομίας, παραγωγικότητας και 
αποδοτικότητας·

Or. es

Τροπολογία 401
Jorgo Chatzimarkakis, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκτιμά ότι η πολιτική ενισχύσεων δεν 
πρέπει μόνον να εξετάζεται υπό το 
πρίσμα του δικαίου περί ανταγωνισμού, 
αλλά πρέπει να αξιοποιείται με 
προενεργητικό τρόπο, προς το συμφέρον
της Ένωσης, με διαφανείς και σαφείς 
κανόνες για την ενίσχυση της 
καινοτομίας και της εισαγωγής 
προϊόντων στην αγορά ή κατά την 
πραγματοποίηση αναδιαρθρώσεων στη 
βιομηχανία·

23. εκτιμά ότι οι αποτελεσματικοί και 
αυστηροί κοινοτικοί κανόνες επί του 
ανταγωνισμού και των κρατικών 
ενισχύσεων συνιστούν την απολύτως 
αναγκαία βάση για τη δημιουργία μιας 
ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας· ένας μη νοθευμένος 
ανταγωνισμός στην ενιαία αγορά της
Ένωσης οδηγεί στην καινοτομία και
αυξάνει την αποδοτικότητα και την 
παραγωγικότητα·

Or. en
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Τροπολογία 402
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκτιμά ότι η πολιτική ενισχύσεων δεν 
πρέπει μόνον να εξετάζεται υπό το 
πρίσμα του δικαίου περί ανταγωνισμού, 
αλλά πρέπει να αξιοποιείται με 
προενεργητικό τρόπο, προς το συμφέρον
της Ένωσης, με διαφανείς και σαφείς 
κανόνες για την ενίσχυση της 
καινοτομίας και της εισαγωγής 
προϊόντων στην αγορά ή κατά την 
πραγματοποίηση αναδιαρθρώσεων στη 
βιομηχανία·

23. εκτιμά ότι οι αποτελεσματικοί και 
αυστηροί κοινοτικοί κανόνες επί του 
ανταγωνισμού και των κρατικών 
ενισχύσεων συνιστούν την απολύτως 
αναγκαία βάση για τη δημιουργία μιας 
ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας· ένας μη νοθευμένος 
ανταγωνισμός στην ενιαία αγορά της
Ένωσης οδηγεί στην καινοτομία και
αυξάνει την αποδοτικότητα και την 
παραγωγικότητα·

Or. en

Τροπολογία 403
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκτιμά ότι η πολιτική ενισχύσεων δεν 
πρέπει μόνον να εξετάζεται υπό το πρίσμα 
του δικαίου περί ανταγωνισμού, αλλά 
πρέπει να αξιοποιείται με προενεργητικό 
τρόπο, προς το συμφέρον της Ένωσης, με
διαφανείς και σαφείς κανόνες για την 
ενίσχυση της καινοτομίας και της 
εισαγωγής προϊόντων στην αγορά ή κατά 
την πραγματοποίηση αναδιαρθρώσεων 
στη βιομηχανία·

23. εκτιμά ότι η πολιτική ενισχύσεων δεν 
πρέπει να εξετάζεται αποκλειστικά υπό το 
πρίσμα του δικαίου περί ανταγωνισμού και 
τονίζει ότι οι αρχές των ανοικτών αγορών
και οι ίσοι όροι ανταγωνισμού αποτελούν 
τη βάση αυτή καθαυτή της
ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας·

Or. en
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Τροπολογία 404
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκτιμά ότι η πολιτική ενισχύσεων δεν 
πρέπει μόνον να εξετάζεται υπό το πρίσμα 
του δικαίου περί ανταγωνισμού, αλλά 
πρέπει να αξιοποιείται με προενεργητικό 
τρόπο, προς το συμφέρον της Ένωσης, με 
διαφανείς και σαφείς κανόνες για την 
ενίσχυση της καινοτομίας και της 
εισαγωγής προϊόντων στην αγορά ή κατά 
την πραγματοποίηση αναδιαρθρώσεων στη 
βιομηχανία·

23. εκτιμά ότι η πολιτική ενισχύσεων δεν 
πρέπει μόνον να εξετάζεται υπό το πρίσμα 
του δικαίου περί ανταγωνισμού, αλλά 
πρέπει να αξιοποιείται με προενεργητικό 
τρόπο, προς το συμφέρον της Ένωσης, με 
διαφανείς και σαφείς κανόνες για την 
ενίσχυση της καινοτομίας και της 
εισαγωγής προϊόντων στην αγορά ή κατά 
την πραγματοποίηση αναδιαρθρώσεων στη 
βιομηχανία· οι ίδιες οι αρχές μπορούν να 
διαδραματίσουν έναν ιδιαίτερο ρόλο εν 
προκειμένω, αξιοποιώντας τη δύναμη 
που διαθέτουν στην αγορά ως 
καταναλωτές 

Or. nl

Τροπολογία 405
Herbert Reul, Jan Březina, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Jolanta Emilia Hibner, Amalia Sartori

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκτιμά ότι η πολιτική ενισχύσεων δεν 
πρέπει μόνον να εξετάζεται υπό το πρίσμα 
του δικαίου περί ανταγωνισμού, αλλά 
πρέπει να αξιοποιείται με προενεργητικό 
τρόπο, προς το συμφέρον της Ένωσης, με 
διαφανείς και σαφείς κανόνες για την 
ενίσχυση της καινοτομίας και της 
εισαγωγής προϊόντων στην αγορά ή κατά 
την πραγματοποίηση αναδιαρθρώσεων στη 
βιομηχανία·

23. εκτιμά ότι, προκειμένου για την 
επίτευξη έως το 2020 των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και των 
στόχων για την κλιματική αλλαγή και την 
ενέργεια, η πολιτική ενισχύσεων δεν 
πρέπει να εξετάζεται υπό το πρίσμα απλώς
του δικαίου περί ανταγωνισμού, αλλά 
πρέπει να αξιοποιείται με προενεργητικό 
τρόπο, προς το συμφέρον της Ένωσης, με 
διαφανείς και σαφείς κανόνες για την 
ενίσχυση της καινοτομίας και της 
εισαγωγής προϊόντων στην αγορά ή κατά 
την πραγματοποίηση αναδιαρθρώσεων στη 
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βιομηχανία·

Or. en

Τροπολογία 406

Reinhard Bütikofer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκτιμά ότι η πολιτική ενισχύσεων δεν 
πρέπει μόνον να εξετάζεται υπό το πρίσμα 
του δικαίου περί ανταγωνισμού, αλλά 
πρέπει να αξιοποιείται με προενεργητικό 
τρόπο, προς το συμφέρον της Ένωσης, με 
διαφανείς και σαφείς κανόνες για την 
ενίσχυση της καινοτομίας και της 
εισαγωγής προϊόντων στην αγορά ή κατά 
την πραγματοποίηση αναδιαρθρώσεων στη 
βιομηχανία·

23. εκτιμά ότι η πολιτική ενισχύσεων δεν 
πρέπει μόνον να εξετάζεται υπό το πρίσμα 
του δικαίου περί ανταγωνισμού, αλλά 
πρέπει να αξιοποιείται με προενεργητικό 
τρόπο, προς το συμφέρον της Ένωσης, με 
διαφανείς και σαφείς κανόνες για την 
ενίσχυση της καινοτομίας και της 
εισαγωγής βιώσιμων προϊόντων στην 
αγορά ή κατά την πραγματοποίηση 
αναδιαρθρώσεων στη βιομηχανία, 
καταργώντας συγχρόνως σταδιακά την 
παροχή ενισχύσεων σε μη βιώσιμες 
διεργασίες·

Or. en

Τροπολογία 407
Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκτιμά ότι η πολιτική ενισχύσεων δεν 
πρέπει μόνον να εξετάζεται υπό το πρίσμα 
του δικαίου περί ανταγωνισμού, αλλά 
πρέπει να αξιοποιείται με προενεργητικό 
τρόπο, προς το συμφέρον της Ένωσης, με 
διαφανείς και σαφείς κανόνες για την 
ενίσχυση της καινοτομίας και της 
εισαγωγής προϊόντων στην αγορά ή κατά 

23. εκτιμά ότι η πολιτική ενισχύσεων δεν 
πρέπει μόνον να εξετάζεται υπό το πρίσμα 
του δικαίου περί ανταγωνισμού, αλλά 
πρέπει να αξιοποιείται με προενεργητικό 
τρόπο, προς το συμφέρον της Ένωσης, με 
διαφανείς και σαφείς κανόνες για την 
ενίσχυση της καινοτομίας και της 
εισαγωγής προϊόντων στην αγορά ή κατά 
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την πραγματοποίηση αναδιαρθρώσεων στη 
βιομηχανία·

την πραγματοποίηση αναδιαρθρώσεων στη 
βιομηχανία, χωρίς να διακυβεύεται έτσι 
το μέλλον των ΜΜΕ·

Or. de

Τροπολογία 408
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκτιμά ότι η πολιτική ενισχύσεων δεν 
πρέπει μόνον να εξετάζεται υπό το πρίσμα 
του δικαίου περί ανταγωνισμού, αλλά 
πρέπει να αξιοποιείται με προενεργητικό 
τρόπο, προς το συμφέρον της Ένωσης, με 
διαφανείς και σαφείς κανόνες για την 
ενίσχυση της καινοτομίας και της 
εισαγωγής προϊόντων στην αγορά ή κατά 
την πραγματοποίηση αναδιαρθρώσεων στη 
βιομηχανία·

23. εκτιμά ότι η πολιτική ενισχύσεων δεν 
πρέπει μόνον να εξετάζεται υπό το πρίσμα 
του δικαίου περί ανταγωνισμού, αλλά 
πρέπει να αξιοποιείται με προενεργητικό 
τρόπο, προς το συμφέρον της Ένωσης, με 
διαφανείς και σαφείς κανόνες για την 
ενίσχυση της καινοτομίας και της 
ανταγωνιστικότητας, καθώς και της 
εισαγωγής προϊόντων στην αγορά ή κατά 
την πραγματοποίηση αναδιαρθρώσεων στη 
βιομηχανία·

Or. fr

Τροπολογία 409
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκτιμά ότι η πολιτική ενισχύσεων δεν 
πρέπει μόνον να εξετάζεται υπό το πρίσμα 
του δικαίου περί ανταγωνισμού, αλλά 
πρέπει να αξιοποιείται με προενεργητικό 
τρόπο, προς το συμφέρον της Ένωσης, με 
διαφανείς και σαφείς κανόνες για την 
ενίσχυση της καινοτομίας και της 
εισαγωγής προϊόντων στην αγορά ή κατά 
την πραγματοποίηση αναδιαρθρώσεων στη 

23. (δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)
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βιομηχανία·

Or. en

Τροπολογία 410
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. επισημαίνει, όπως και πολλές 
πρόσφατες μελέτες, ότι οι τομεακές 
ενισχύσεις προάγουν την ανάπτυξη μόνον 
εφόσον συνάδουν με τη διατήρηση του 
ανταγωνισμού στους ενεχόμενους τομείς, 
και εφόσον συνδυάζονται με μηχανισμούς 
οι οποίοι διασφαλίζουν ότι δεν πρόκειται 
να επαναχρηματοδοτηθούν τα 
προγράμματα που αποβαίνουν 
ατελέσφορα· ζητεί μετ’ επιτάσεως τη 
συστηματική υπαγωγή της χορήγησης 
των εν λόγω ενισχύσεων στον όρο της 
πενταετούς τουλάχιστον διατήρησης των 
ενισχυόμενων δραστηριοτήτων επί του 
ευρωπαϊκού εδάφους, με παράταση της 
διάρκειας της τελευταίας σε δέκα έτη 
τουλάχιστον για τις δραστηριότητες στον 
τομέα της Ε&Α·

Or. fr

Τροπολογία 411
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. τάσσεται κατά ειδικών εθνικών 
μέτρων περί κρατικών ενισχύσεων, τα 
οποία δημιουργούν άνισες συνθήκες 
ανταγωνισμού και θέτουν σε μειονεκτική 
θέση στον διεθνή ανταγωνισμό τα κράτη 
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μέλη τα οποία τηρούν τους κανόνες·

Or. da

Τροπολογία 412
Hermann Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23a. επισημαίνει σε αυτό το πλαίσιο ότι οι 
ευρωπαϊκοί τόποι εγκατάστασης πρέπει 
να είναι ανταγωνιστικοί σε διεθνές 
επίπεδο, ιδίως στον τομέα των βασικών 
τεχνολογιών·

Or. de

Τροπολογία 413
Jens Rohde

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ζητεί να διαμορφώνονται οι 
μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελούν μέρος 
μιας στρατηγικής βιομηχανικής 
πολιτικής υπό όρους θεμιτού 
ανταγωνισμού στον ανεπτυγμένο και 
αναπτυσσόμενο κόσμο· ζητεί να 
εφαρμόζεται πλήρως η αρχή της 
βιώσιμης ανάπτυξης και να 
περιλαμβάνονται κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές προδιαγραφές σε 
συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών· ζητεί 
να ληφθεί μέριμνα ώστε οι ευρωπαϊκές 
βιομηχανίες να μην απειλούνται από 
αθέμιτες πρακτικές, όπως συμβαίνει επί 
του παρόντος στον τομέα της ηλιακής 
ενέργειας·

24. πιστεύει ότι οι ελεύθερες εμπορικές
συναλλαγές εξακολουθούν να αποτελούν 
τον ακρογωνιαίο λίθο της οικονομικής 
ανάπτυξης της Ευρώπης και, ως εκ 
τούτου, παροτρύνει ένθερμα την 
Επιτροπή να επιδιώκει διαρκώς τη 
διενέργεια διμερών και πολυμερών 
διαβουλεύσεων για τη σύναψη 
συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών·
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Or. en

Τροπολογία 414
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ζητεί να διαμορφώνονται οι 
μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελούν μέρος 
μιας στρατηγικής βιομηχανικής πολιτικής 
υπό όρους θεμιτού ανταγωνισμού στον 
ανεπτυγμένο και αναπτυσσόμενο κόσμο· 
ζητεί να εφαρμόζεται πλήρως η αρχή της 
βιώσιμης ανάπτυξης και να 
περιλαμβάνονται κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές προδιαγραφές σε 
συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών· ζητεί 
να ληφθεί μέριμνα ώστε οι ευρωπαϊκές 
βιομηχανίες να μην απειλούνται από 
αθέμιτες πρακτικές, όπως συμβαίνει επί 
του παρόντος στον τομέα της ηλιακής 
ενέργειας·

24. ζητεί να διαμορφώνονται οι 
μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες κατά 
τέτοιον τρόπο ώστε να αποτελούν μέρος 
μιας στρατηγικής βιομηχανικής πολιτικής 
υπό όρους δίκαιων και ανοικτών αγορών, 
χωρίς προστατευτισμό· ο ανταγωνισμός 
θα πρέπει να στοχεύει στην άρση των 
εμπορικών φραγμών, την ελευθέρωση 
των υπηρεσιών, τα δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας και τις δημόσιες 
συμβάσεις· ζητεί την καθιέρωση μιας 
ευρωπαϊκής στρατηγικής ξένων άμεσων 
επενδύσεων σε αναδυόμενες αγορές, 
ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η 
καλύτερη πρόσβαση σε νέες αγορές και η 
ανάπτυξη τοπικής παραγωγής·

Or. en

Τροπολογία 415
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ζητεί να διαμορφώνονται οι 
μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελούν μέρος 
μιας στρατηγικής βιομηχανικής πολιτικής 
υπό όρους θεμιτού ανταγωνισμού στον 
ανεπτυγμένο και αναπτυσσόμενο κόσμο· 
ζητεί να εφαρμόζεται πλήρως η αρχή της 
βιώσιμης ανάπτυξης και να 
περιλαμβάνονται κοινωνικές και 

24. τονίζει ότι το εμπόριο αποτελεί έναν 
από τους ακρογωνιαίους λίθους της 
επιτυχούς βιομηχανικής πολιτικής και
ζητεί, συνεπώς, να διαμορφώνονται οι 
μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες κατά 
τέτοιον τρόπο ώστε να αποτελούν μέρος 
μιας στρατηγικής βιομηχανικής πολιτικής 
υπό όρους θεμιτού ανταγωνισμού στον 
ανεπτυγμένο και αναπτυσσόμενο κόσμο, 
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περιβαλλοντικές προδιαγραφές σε 
συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών· ζητεί
να ληφθεί μέριμνα ώστε οι ευρωπαϊκές 
βιομηχανίες να μην απειλούνται από 
αθέμιτες πρακτικές, όπως συμβαίνει επί 
του παρόντος στον τομέα της ηλιακής 
ενέργειας·

καθώς και πλήρους αμοιβαιότητας· 
φρονεί ότι απαιτείται μια νέα εμπορική 
πολιτική που θα προάγει περαιτέρω τον 
παραγωγικό κλάδο στην Ευρώπη και δεν 
θα δημιουργεί κίνητρα για τη 
μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων· 
επομένως είναι της άποψης ότι η ΕΕ θα 
πρέπει να ζητήσει από τους εμπορικούς 
εταίρους της πλήρη δασμολογικό 
αφοπλισμό, πλήρη άρση των μη 
δασμολογικών φραγμών στις εμπορικές 
συναλλαγές, αλλά και να μην επιτρέψει 
την αποδυνάμωση των κανόνων 
καταγωγής, ούτε τη χρήση επιστροφής 
δασμών· ζητεί να εφαρμόζεται πλήρως η 
αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης και να 
περιλαμβάνονται κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές προδιαγραφές σε 
συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών, χωρίς, 
ωστόσο, να επιβαρύνονται υπερβολικά οι 
εμπορικές συμφωνίες με προδιαγραφές 
μη εμπορικού περιεχομένου· προς τον 
σκοπό αυτόν, δέον είναι η Επιτροπή να 
παρακολουθεί εξίσου την περιβαλλοντική 
νομοθεσία, τους κανόνες περί των 
κρατικών ενισχύσεων και άλλα 
προγράμματα στήριξης που εγκρίνονται 
από τρίτες χώρες οι οποίες 
ανταγωνίζονται την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 416
Ioan Enciu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ζητεί να διαμορφώνονται οι 
μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελούν μέρος 
μιας στρατηγικής βιομηχανικής πολιτικής 
υπό όρους θεμιτού ανταγωνισμού στον 
ανεπτυγμένο και αναπτυσσόμενο κόσμο· 
ζητεί να εφαρμόζεται πλήρως η αρχή της 

24. ζητεί να διαμορφώνονται οι 
μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες κατά 
τέτοιον τρόπο ώστε να αποτελούν μέρος 
μιας στρατηγικής βιομηχανικής πολιτικής 
υπό όρους θεμιτού ανταγωνισμού στον 
ανεπτυγμένο και αναπτυσσόμενο κόσμο, 
καθώς και πλήρους αμοιβαιότητας· 
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βιώσιμης ανάπτυξης και να 
περιλαμβάνονται κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές προδιαγραφές σε 
συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών· ζητεί 
να ληφθεί μέριμνα ώστε οι ευρωπαϊκές 
βιομηχανίες να μην απειλούνται από 
αθέμιτες πρακτικές, όπως συμβαίνει επί 
του παρόντος στον τομέα της ηλιακής 
ενέργειας·

φρονεί ότι απαιτείται νέα εμπορική 
πολιτική, η οποία θα προάγει περαιτέρω 
τον παραγωγικό κλάδο στην Ευρώπη και 
δεν θα δημιουργεί κίνητρα για τη 
μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων· είναι, 
ως εκ τούτου, της άποψης ότι η ΕΕ θα 
πρέπει να ζητήσει από τους εμπορικούς 
εταίρους της πλήρη δασμολογικό 
αφοπλισμό, πλήρη άρση των μη 
δασμολογικών φραγμών στις εμπορικές 
συναλλαγές, αλλά και να μην επιτρέψει 
την αποδυνάμωση των κανόνων 
καταγωγής, ούτε τη χρήση επιστροφής 
δασμών· ζητεί να εφαρμόζεται πλήρως η 
αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης και να 
περιλαμβάνονται κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές προδιαγραφές σε 
συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών· ζητεί 
να ληφθεί μέριμνα ώστε οι ευρωπαϊκές 
βιομηχανίες να μην απειλούνται από 
αθέμιτες πρακτικές, όπως συμβαίνει επί 
του παρόντος στον τομέα της ηλιακής 
ενέργειας· προς τον σκοπό αυτόν, δέον 
είναι η Επιτροπή να παρακολουθεί εξίσου 
την περιβαλλοντική νομοθεσία, τους 
κανόνες περί των κρατικών ενισχύσεων 
και άλλα προγράμματα στήριξης που 
εγκρίνονται από τρίτες χώρες οι οποίες 
ανταγωνίζονται την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 417
Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ζητεί να διαμορφώνονται οι 
μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελούν μέρος 
μιας στρατηγικής βιομηχανικής πολιτικής 
υπό όρους θεμιτού ανταγωνισμού στον 
ανεπτυγμένο και αναπτυσσόμενο κόσμο· 
ζητεί να εφαρμόζεται πλήρως η αρχή της 

24. ζητεί να διαμορφώνονται οι 
μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες κατά 
τέτοιον τρόπο ώστε να αποτελούν μέρος 
μιας στρατηγικής βιομηχανικής πολιτικής 
υπό όρους θεμιτού ανταγωνισμού στον 
ανεπτυγμένο και αναπτυσσόμενο κόσμο· 
φρονεί ότι απαιτείται νέα εμπορική 
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βιώσιμης ανάπτυξης και να 
περιλαμβάνονται κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές προδιαγραφές σε 
συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών· ζητεί 
να ληφθεί μέριμνα ώστε οι ευρωπαϊκές 
βιομηχανίες να μην απειλούνται από 
αθέμιτες πρακτικές, όπως συμβαίνει επί 
του παρόντος στον τομέα της ηλιακής 
ενέργειας·

πολιτική, η οποία θα προάγει περαιτέρω 
τον παραγωγικό κλάδο στην Ευρώπη και 
δεν θα δημιουργεί κίνητρα για τη 
μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων· είναι, 
ως εκ τούτου, της άποψης ότι η ΕΕ θα 
πρέπει να ζητήσει από τους εμπορικούς 
εταίρους της πλήρη δασμολογικό 
αφοπλισμό, πλήρη άρση των μη 
δασμολογικών φραγμών στις εμπορικές 
συναλλαγές, αλλά και να μην επιτρέψει 
την αποδυνάμωση των κανόνων 
καταγωγής, ούτε τη χρήση επιστροφής 
δασμών· ζητεί να εφαρμόζεται πλήρως η 
αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης και να 
περιλαμβάνονται κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές προδιαγραφές σε 
συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών· ζητεί 
να ληφθεί μέριμνα ώστε οι ευρωπαϊκές 
βιομηχανίες να μην απειλούνται από 
αθέμιτες πρακτικές, όπως συμβαίνει επί 
του παρόντος στον τομέα της ηλιακής 
ενέργειας· προς τον σκοπό αυτόν, δέον 
είναι η Επιτροπή να παρακολουθεί εξίσου 
την περιβαλλοντική νομοθεσία, τους 
κανόνες περί των κρατικών ενισχύσεων 
και άλλα προγράμματα στήριξης που 
εγκρίνονται από τρίτες χώρες οι οποίες 
ανταγωνίζονται την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 418
Marian-Jean Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ζητεί να διαμορφώνονται οι 
μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελούν μέρος 
μιας στρατηγικής βιομηχανικής πολιτικής 
υπό όρους θεμιτού ανταγωνισμού στον 
ανεπτυγμένο και αναπτυσσόμενο κόσμο· 
ζητεί να εφαρμόζεται πλήρως η αρχή της 
βιώσιμης ανάπτυξης και να 

24. τονίζει ότι το εμπόριο αποτελεί έναν 
από τους ακρογωνιαίους λίθους της 
επιτυχούς βιομηχανικής πολιτικής και
ζητεί, συνεπώς, να διαμορφώνονται οι 
μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελούν μέρος 
μιας στρατηγικής βιομηχανικής πολιτικής 
υπό όρους θεμιτού ανταγωνισμού στον 
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περιλαμβάνονται κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές προδιαγραφές σε 
συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών· ζητεί 
να ληφθεί μέριμνα ώστε οι ευρωπαϊκές 
βιομηχανίες να μην απειλούνται από 
αθέμιτες πρακτικές, όπως συμβαίνει επί 
του παρόντος στον τομέα της ηλιακής 
ενέργειας·

ανεπτυγμένο και αναπτυσσόμενο κόσμο· 
ζητεί να εφαρμόζεται πλήρως η αρχή της 
βιώσιμης ανάπτυξης και να 
περιλαμβάνονται κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές προδιαγραφές σε 
συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών· ζητεί 
να ληφθεί μέριμνα ώστε οι ευρωπαϊκές 
βιομηχανίες να μην απειλούνται από 
αθέμιτες πρακτικές, όπως συμβαίνει επί 
του παρόντος στον τομέα της ηλιακής 
ενέργειας· προς τον σκοπό αυτόν, δέον 
είναι η Επιτροπή να παρακολουθεί εξίσου 
την περιβαλλοντική νομοθεσία, τους 
κανόνες περί των κρατικών ενισχύσεων 
και άλλα προγράμματα στήριξης που 
εγκρίνονται από τρίτες χώρες οι οποίες 
ανταγωνίζονται την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 419
Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Antonio Cancian, Damien Abad

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ζητεί να διαμορφώνονται οι 
μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελούν μέρος 
μιας στρατηγικής βιομηχανικής 
πολιτικής υπό όρους θεμιτού 
ανταγωνισμού στον ανεπτυγμένο και 
αναπτυσσόμενο κόσμο· ζητεί να
εφαρμόζεται πλήρως η αρχή της βιώσιμης 
ανάπτυξης και να περιλαμβάνονται 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
προδιαγραφές σε συμφωνίες ελευθέρων 
συναλλαγών· ζητεί να ληφθεί μέριμνα 
ώστε οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες να μην 
απειλούνται από αθέμιτες πρακτικές, όπως 
συμβαίνει επί του παρόντος στον τομέα 
της ηλιακής ενέργειας·

24. ζητεί να διαμορφώνονται οι 
μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες κατά 
τέτοιον τρόπο ώστε να συνάδουν με τη 
βιομηχανική πολιτική της ΕΕ, να οδηγούν 
σε πραγματικά ανοικτή αγορά αμοιβαίων 
οφελών και να αποτρέπουν την εφαρμογή 
περιοριστικών εμπορικών μέτρων (π.χ. 
φόροι εξαγωγών), προάγοντας, με τον 
τρόπο αυτόν, τον θεμιτό ανταγωνισμό 
στον ανεπτυγμένο και αναπτυσσόμενο 
κόσμο· ζητεί δε, προκειμένου να 
λαμβάνεται υπόψη η αρχή της βιώσιμης 
ανάπτυξης, να αποτυπώνονται στις 
συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών 
κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί
προβληματισμοί· ζητεί να ληφθεί μέριμνα 
ώστε οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες να μην 
απειλούνται από αθέμιτες πρακτικές·
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Or. en

Τροπολογία 420
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ζητεί να διαμορφώνονται οι 
μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελούν μέρος 
μιας στρατηγικής βιομηχανικής πολιτικής 
υπό όρους θεμιτού ανταγωνισμού στον 
ανεπτυγμένο και αναπτυσσόμενο κόσμο· 
ζητεί να εφαρμόζεται πλήρως η αρχή της 
βιώσιμης ανάπτυξης και να 
περιλαμβάνονται κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές προδιαγραφές σε 
συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών· ζητεί 
να ληφθεί μέριμνα ώστε οι ευρωπαϊκές 
βιομηχανίες να μην απειλούνται από 
αθέμιτες πρακτικές, όπως συμβαίνει επί 
του παρόντος στον τομέα της ηλιακής 
ενέργειας·

24. ζητεί να διαμορφώνονται οι 
μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελούν μέρος 
μιας στρατηγικής βιομηχανικής πολιτικής 
υπό όρους θεμιτού ανταγωνισμού στον 
ανεπτυγμένο και αναπτυσσόμενο κόσμο· 
ζητεί να εφαρμόζεται πλήρως η αρχή της 
βιώσιμης ανάπτυξης και να 
περιλαμβάνονται κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές προδιαγραφές σε 
συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών· ζητεί 
να ληφθεί μέριμνα ώστε οι ευρωπαϊκές 
βιομηχανίες να μην απειλούνται από 
αθέμιτες πρακτικές, όπως συμβαίνει επί 
του παρόντος στον τομέα της ηλιακής 
ενέργειας· ζητεί επίσης να αξιολογηθεί η 
δυνατότητα να εξισορροπηθούν εκ νέου 
οι συναλλαγές, οι οποίες σήμερα ευνοούν 
καταφανώς τις εξαγωγές ορισμένων 
αναδυόμενων χωρών και αναγκάζουν τις 
επιχειρήσεις να μετεγκατασταθούν σε 
χώρες που προσφέρουν χαμηλό κόστος 
εργασίας, αδύναμες νομοθεσίες 
προστασίας των συνδικαλιστικών 
δικαιωμάτων και χαμηλά περιβαλλοντικά 
πρότυπα·

Or. it

Τροπολογία 421
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ζητεί να διαμορφώνονται οι 
μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελούν μέρος 
μιας στρατηγικής βιομηχανικής πολιτικής 
υπό όρους θεμιτού ανταγωνισμού στον 
ανεπτυγμένο και αναπτυσσόμενο κόσμο· 
ζητεί να εφαρμόζεται πλήρως η αρχή της 
βιώσιμης ανάπτυξης και να 
περιλαμβάνονται κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές προδιαγραφές σε 
συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών· ζητεί 
να ληφθεί μέριμνα ώστε οι ευρωπαϊκές 
βιομηχανίες να μην απειλούνται από 
αθέμιτες πρακτικές, όπως συμβαίνει επί 
του παρόντος στον τομέα της ηλιακής 
ενέργειας 
·

24. ζητεί να διαμορφώνονται οι 
μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελούν μέρος 
μιας στρατηγικής βιομηχανικής πολιτικής 
υπό όρους θεμιτού ανταγωνισμού στον 
ανεπτυγμένο και αναπτυσσόμενο κόσμο· 
ζητεί να εφαρμόζεται πλήρως η αρχή της 
βιώσιμης ανάπτυξης και να 
περιλαμβάνονται κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές προδιαγραφές σε 
συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών· ζητεί 
να υπόκεινται οι ευρωπαίοι επενδυτές σε 
υποχρεώσεις εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης και τελικής ευθύνης στις 
εμπορικές συμφωνίες, ως προστασία από 
το κοινωνικό ντάμπινγκ, ζητεί να ληφθεί 
μέριμνα ώστε οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες 
να μην απειλούνται από αθέμιτες 
πρακτικές, όπως συμβαίνει επί του 
παρόντος στον τομέα της ηλιακής 
ενέργειας· επίσης οι εμπορικές συμφωνίες 
της ΕΕ θα πρέπει να βασίζονται στον 
σεβασμό, από τα κράτη, των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων των εργαζομένων, όπως 
ορίζονται στις βασικές συμβάσεις της 
ΔΟΕ·

Or. da

Τροπολογία 422
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ζητεί να διαμορφώνονται οι 
μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελούν μέρος 
μιας στρατηγικής βιομηχανικής πολιτικής 
υπό όρους θεμιτού ανταγωνισμού στον 
ανεπτυγμένο και αναπτυσσόμενο κόσμο· 
ζητεί να εφαρμόζεται πλήρως η αρχή της 

24. ζητεί να διαμορφώνονται οι 
μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες κατά 
τέτοιον τρόπο ώστε να αποτελούν μέρος 
μιας στρατηγικής βιομηχανικής πολιτικής 
υπό όρους θεμιτού ανταγωνισμού στον 
ανεπτυγμένο και αναπτυσσόμενο κόσμο· 
ζητεί να εφαρμόζεται πλήρως η αρχή της 
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βιώσιμης ανάπτυξης και να 
περιλαμβάνονται κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές προδιαγραφές σε 
συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών· ζητεί 
να ληφθεί μέριμνα ώστε οι ευρωπαϊκές 
βιομηχανίες να μην απειλούνται από 
αθέμιτες πρακτικές, όπως συμβαίνει επί 
του παρόντος στον τομέα της ηλιακής 
ενέργειας·

βιώσιμης ανάπτυξης και να 
περιλαμβάνονται κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές προδιαγραφές σε 
συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών· ζητεί 
να ληφθεί μέριμνα ώστε οι ευρωπαϊκές 
βιομηχανίες να μην απειλούνται από 
αθέμιτες πρακτικές, όπως συμβαίνει επί 
του παρόντος στον τομέα της ηλιακής 
ενέργειας· υπενθυμίζει ότι πρέπει να 
εντατικοποιηθούν οι συνομιλίες επί των 
κανονιστικών ρυθμίσεων με 
στρατηγικούς εμπορικούς εταίρους, 
ιδιαίτερα με τις ΗΠΑ, ούτως ώστε να 
παρακαμφθούν και να αρθούν οι φραγμοί 
στο εμπόριο·

Or. en

Τροπολογία 423
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ζητεί να διαμορφώνονται οι 
μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελούν μέρος 
μιας στρατηγικής βιομηχανικής πολιτικής 
υπό όρους θεμιτού ανταγωνισμού στον 
ανεπτυγμένο και αναπτυσσόμενο κόσμο· 
ζητεί να εφαρμόζεται πλήρως η αρχή της 
βιώσιμης ανάπτυξης και να 
περιλαμβάνονται κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές προδιαγραφές σε 
συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών· ζητεί 
να ληφθεί μέριμνα ώστε οι ευρωπαϊκές 
βιομηχανίες να μην απειλούνται από 
αθέμιτες πρακτικές, όπως συμβαίνει επί 
του παρόντος στον τομέα της ηλιακής 
ενέργειας·

24. ζητεί να διαμορφώνονται οι 
μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες κατά 
τέτοιον τρόπο ώστε να αποτελούν μέρος 
μιας στρατηγικής βιομηχανικής πολιτικής 
υπό όρους θεμιτού ανταγωνισμού στον 
ανεπτυγμένο και αναπτυσσόμενο κόσμο· 
ζητεί να εφαρμόζεται πλήρως η αρχή της 
βιώσιμης ανάπτυξης και να 
περιλαμβάνονται κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές προδιαγραφές σε 
συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών· ζητεί 
να ληφθεί μέριμνα ώστε οι ευρωπαϊκές 
βιομηχανίες να μην απειλούνται από 
αθέμιτες πρακτικές·

Or. en
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Τροπολογία 424
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ζητεί να διαμορφώνονται οι 
μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελούν μέρος 
μιας στρατηγικής βιομηχανικής πολιτικής 
υπό όρους θεμιτού ανταγωνισμού στον 
ανεπτυγμένο και αναπτυσσόμενο κόσμο· 
ζητεί να εφαρμόζεται πλήρως η αρχή της 
βιώσιμης ανάπτυξης και να 
περιλαμβάνονται κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές προδιαγραφές σε 
συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών· ζητεί 
να ληφθεί μέριμνα ώστε οι ευρωπαϊκές 
βιομηχανίες να μην απειλούνται από 
αθέμιτες πρακτικές, όπως συμβαίνει επί 
του παρόντος στον τομέα της ηλιακής 
ενέργειας·

24. ζητεί να διαμορφώνονται οι 
μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες σε
πολυμερές και διμερές επίπεδο κατά 
τέτοιον τρόπο ώστε να αποτελούν μέρος 
μιας στρατηγικής βιομηχανικής πολιτικής 
υπό όρους θεμιτού ανταγωνισμού στον 
ανεπτυγμένο και αναπτυσσόμενο κόσμο· 
ζητεί να εφαρμόζεται πλήρως η αρχή της 
βιώσιμης ανάπτυξης και να 
περιλαμβάνονται κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές προδιαγραφές σε 
συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών· ζητεί 
να ληφθεί μέριμνα ώστε οι ευρωπαϊκές 
βιομηχανίες να μην απειλούνται από 
αθέμιτες πρακτικές, όπως συμβαίνει επί 
του παρόντος στον τομέα της ηλιακής 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 425
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ζητεί να διαμορφώνονται οι 
μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελούν μέρος 
μιας στρατηγικής βιομηχανικής πολιτικής 
υπό όρους θεμιτού ανταγωνισμού στον 
ανεπτυγμένο και αναπτυσσόμενο κόσμο· 
ζητεί να εφαρμόζεται πλήρως η αρχή της 
βιώσιμης ανάπτυξης και να 
περιλαμβάνονται κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές προδιαγραφές σε 
συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών· ζητεί 

24. ζητεί να διαμορφώνονται οι 
μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελούν μέρος 
μιας στρατηγικής βιομηχανικής πολιτικής 
υπό όρους θεμιτού ανταγωνισμού στον 
ανεπτυγμένο και αναπτυσσόμενο κόσμο· 
ζητεί να εφαρμόζεται πλήρως η αρχή της 
βιώσιμης ανάπτυξης και να 
περιλαμβάνονται κανόνες αμοιβαιότητας·
ζητεί να ληφθεί μέριμνα ώστε οι 
ευρωπαϊκές βιομηχανίες να μην 
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να ληφθεί μέριμνα ώστε οι ευρωπαϊκές 
βιομηχανίες να μην απειλούνται από 
αθέμιτες πρακτικές, όπως συμβαίνει επί 
του παρόντος στον τομέα της ηλιακής 
ενέργειας·

απειλούνται από αθέμιτες πρακτικές, όπως 
συμβαίνει επί του παρόντος στον τομέα της 
ηλιακής ενέργειας·

Or. es

Τροπολογία 426
Daniel Caspary, Herbert Reul, Jan Březina, Jolanta Emilia Hibner, Werner Langen, 
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ζητεί να διαμορφώνονται οι 
μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελούν μέρος 
μιας στρατηγικής βιομηχανικής πολιτικής 
υπό όρους θεμιτού ανταγωνισμού στον 
ανεπτυγμένο και αναπτυσσόμενο κόσμο· 
ζητεί να εφαρμόζεται πλήρως η αρχή της 
βιώσιμης ανάπτυξης και να 
περιλαμβάνονται κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές προδιαγραφές σε 
συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών· ζητεί 
να ληφθεί μέριμνα ώστε οι ευρωπαϊκές 
βιομηχανίες να μην απειλούνται από 
αθέμιτες πρακτικές, όπως συμβαίνει επί 
του παρόντος στον τομέα της ηλιακής 
ενέργειας·

24. ζητεί να διαμορφώνονται οι 
μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελούν μέρος 
μιας στρατηγικής βιομηχανικής πολιτικής 
υπό όρους θεμιτού ανταγωνισμού στον 
ανεπτυγμένο και αναπτυσσόμενο κόσμο· 
ζητεί να εφαρμόζεται πλήρως η αρχή της 
βιώσιμης ανάπτυξης και, ει δυνατόν, να 
περιλαμβάνονται κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές προδιαγραφές σε 
συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών· ζητεί 
να ληφθεί μέριμνα ώστε οι ευρωπαϊκές 
βιομηχανίες να μην απειλούνται από 
αθέμιτες πρακτικές, όπως συμβαίνει επί 
του παρόντος στον τομέα της ηλιακής 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 427
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. θεωρεί ότι, για να ενισχυθεί η 
ευρωπαϊκή βιομηχανία, βελτιώνοντας 
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ειδικότερα την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων στο πλαίσιο της 
παγκόσμιας οικονομίας, είναι αναγκαία 
μια ευρωπαϊκή ρύθμιση του σήματος 
καταγωγής (Made In)· το εν λόγω σήμα 
θα επέτρεπε στους πολίτες και στους 
καταναλωτές να επιλέγουν με συνειδητό 
τρόπο και θα ευνοούσε την παραγωγή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία συνδέεται 
συχνά με τη φήμη της ποιότητας και με 
υψηλά ποιοτικά πρότυπα·

Or. it

Τροπολογία 428
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. ζητεί από την Επιτροπή, όχι μόνο να 
βελτιώσει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στις 
νομοθετικές της προτάσεις, αλλά να 
διασφαλίσει, παράλληλα, ότι τα προϊόντα 
που εισάγονται στην ενιαία αγορά της ΕΕ 
διέπονται από τις ίδιες περιβαλλοντικές 
προδιαγραφές με αυτές των προϊόντων 
που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
εστιάζοντας τόσο στον καθορισμό όσο 
και στην τήρηση των συναφών κανόνων·

Or. en

Τροπολογία 429
Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Antonio Cancian

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. απευθύνει έκκληση στην Επιτροπή 
να διασφαλίσει την επίτευξη των στόχων 
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που καθορίζονται στην ανακοίνωση με 
τίτλο «Η Ευρώπη στον κόσμο», καθώς 
και στην επικείμενη ανακοίνωση σχετικά 
με την εμπορική πολιτική, κυρίως μέσω 
της νέας φιλόδοξης πρόσβασης στην 
αγορά στο πλαίσιο του γύρου της Ντόχα, 
συμπεριλαμβανομένων των τομεακών 
συμφωνιών, π.χ. για τις χημικές ουσίες 
και τα μηχανήματα·

Or. en

Τροπολογία 430
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. ζητεί τη διατήρηση 
αποτελεσματικών μέσων εμπορικής 
άμυνας, τα οποία αποσκοπούν στην 
καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών 
πρακτικών –όπως η πρακτική της διπλής 
αναγραφής τιμών στο πλαίσιο του 
εφοδιασμού πρώτων υλών– ή την 
επιδότηση της εγχώριας βιομηχανίας·

Or. fr

Τροπολογία 431
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. υπενθυμίζει την ανάγκη προσφυγής, 
εφόσον το επιτάσσουν οι περιστάσεις, στα 
μέσα εμπορικής άμυνας έναντι των 
χωρών που δεν τηρούν τους κανόνες του 
διεθνούς εμπορίου ή τις συμφωνίες 
ελεύθερων συναλλαγών που έχουν 
συνάψει με την ΕΕ·
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Or. fr

Τροπολογία 432
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. επισημαίνει ότι το εμπόριο αποτελεί 
έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της 
επιτυχούς βιομηχανικής πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 433
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24β. κρίνει ότι είναι απολύτως αναγκαίο η 
Ένωση να αποκτήσει μέσα τα οποία θα 
της επιτρέψουν:
· να ασκεί πιο δυναμική πολιτική 
αντιντάμπινγκ, και να αντιδρά, μεταξύ 
άλλων, στη χρηματοδότηση των 
εξαγωγών στην οποία επιδίδονται 
ορισμένες τρίτες χώρες,
· να επιβάλλλει φόρο «άνθρακα» στα 
σύνορα της Ένωσης σε περίπτωση μη 
τήρησης των περιβαλλοντικών 
προδιαγραφών,
· να ασκεί πραγματική συναλλαγματική 
πολιτική, υπερασπιζόμενη τα ευρωπαϊκά 
εμπορικά συμφέροντα,
· να προβάλλει την έννοια της «δίκαιης 
ανταλλαγής», η οποία ερείδεται στην 
αμοιβαία τήρηση των κοινωνικών, 
περιβαλλοντικών, πολιτιστικών 
προδιαγραφών ή των προδιαγραφών που 
εμπίπτουν στον σεβασμό των 
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ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο 
των διεθνών εμπορικών συναλλαγών·

Or. fr

Τροπολογία 434
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. υπογραμμίζει ότι πρέπει να 
αξιοποιηθούν οι ιδέες και οι ικανότητες 
των εργαζομένων κατά την 
αναδιάρθρωση της βιομηχανίας και, ως εκ 
τούτου, ζητεί να εξασφαλιστεί η ευρύτερη 
δυνατή διαβούλευση η οποία θα 
υπερβαίνει τις ελάχιστες απαιτήσεις (π.χ. 
οδηγία 2002/14/ΕΚ, 2009/38/ΕΚ)·

25. υπογραμμίζει ότι η καινοτομία που 
προέρχεται από τους εργαζόμενους 
συνιστά καίριο εργαλείο για τη 
δημιουργία ανάπτυξης στην ευρωπαϊκή 
βιομηχανία· επισημαίνει ότι η καινοτομία 
που προέρχεται από τους εργαζόμενους 
σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι συμμετέχουν 
συστηματικά στη διαδικασία 
καινοτομίας· επισημαίνει ότι η 
καινοτομία που προέρχεται από τους 
εργαζόμενους έχει σημαντικές 
αναξιοποίητες δυνατότητες στον κλάδο 
της βιομηχανίας όσον αφορά την 
επίτευξη του στόχου να ηγηθεί η ΕΕ στην 
καινοτομία παγκοσμίως· επίσης η 
συμμετοχή των εργαζομένων στη 
διαδικασία της καινοτομίας επιφέρει 
υψηλότερη παραγωγικότητα, 
περισσότερους ικανοποιημένους 
εργαζόμενους, ενώ επιδρά και θετικά στα 
οικονομικά αποτελέσματα της 
επιχείρησης και συμβάλλει σε καλύτερα 
αποτελέσματα ως προς την ανάπτυξη 
νέων προϊόντων και διαδικασιών· ως εκ 
τούτου, ζητεί να εξασφαλιστεί η ευρύτερη 
δυνατή διαβούλευση η οποία θα 
υπερβαίνει τις ελάχιστες απαιτήσεις (π.χ. 
οδηγία 2002/14/ΕΚ, 2009/38/ΕΚ)·

Or. da
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Τροπολογία 435
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. υπογραμμίζει ότι πρέπει να 
αξιοποιηθούν οι ιδέες και οι ικανότητες 
των εργαζομένων κατά την αναδιάρθρωση 
της βιομηχανίας και, ως εκ τούτου, ζητεί 
να εξασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή 
διαβούλευση η οποία θα υπερβαίνει τις 
ελάχιστες απαιτήσεις (π.χ. 
οδηγία 2002/14/ΕΚ, 2009/38/ΕΚ)·

25. υπογραμμίζει ότι πρέπει να 
αξιοποιηθούν οι ιδέες και οι ικανότητες 
των εργαζομένων κατά την αναδιάρθρωση 
της βιομηχανίας και, ως εκ τούτου, ζητεί 
να εξασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή 
διαβούλευση·

Or. en

Τροπολογία 436
Herbert Reul, Jan Březina, Lena Kolarska-Bobińska, Amalia Sartori, Werner Langen, 
Eija-Riitta Korhola, Daniel Caspary, Jolanta Emilia Hibner, Aldo Patriciello, Alejo 
Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. υπογραμμίζει ότι πρέπει να 
αξιοποιηθούν οι ιδέες και οι ικανότητες 
των εργαζομένων κατά την αναδιάρθρωση 
της βιομηχανίας και, ως εκ τούτου, ζητεί 
να εξασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή 
διαβούλευση η οποία θα υπερβαίνει τις 
ελάχιστες απαιτήσεις (π.χ. 
οδηγία 2002/14/ΕΚ, 2009/38/ΕΚ)·

25. υπογραμμίζει ότι πρέπει να 
αξιοποιηθούν οι ιδέες και οι ικανότητες 
των εργαζομένων κατά την αναδιάρθρωση 
της βιομηχανίας και, ως εκ τούτου, ζητεί 
να εξασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή 
διαβούλευση·

Or. en

Τροπολογία 437
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. υπογραμμίζει τη σημασία της 
συνεισφοράς των εργαζομένων στην 
αύξηση της οικονομικής μεγέθυνσης και 
την ενίσχυση της προόδου·

Or. en

Τροπολογία 438

Reinhard Bütikofer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Τίτλος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βιομηχανικοί κλάδοι Ειδικοί βιομηχανικοί κλάδοι

Or. en

Τροπολογία 439
Jens Rohde

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. είναι πεπεισμένο ότι, παράλληλα με 
την οριζόντια προσέγγιση, πρέπει να 
αναληφθούν ειδικές για κάθε κλάδο 
πρωτοβουλίες οι οποίες θα λαμβάνουν 
υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
εκάστου κλάδου και θα συμβάλουν στον 
εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητάς τους· για το λόγο 
αυτό, ζητεί:

26. είναι πεπεισμένο ότι, παράλληλα με 
την οριζόντια προσέγγιση, πρέπει να 
αναληφθούν ειδικές για κάθε κλάδο 
πρωτοβουλίες οι οποίες θα λαμβάνουν 
υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
εκάστου κλάδου και θα συμβάλουν στον 
εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητάς τους, μέσω 
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, 
συγκριτικής αξιολόγησης και 
παρεμφερών εργαλείων χάραξης ήπιας 
πολιτικής, η οποία διασφαλίζει ότι καμία 
τομεακή πρωτοβουλία δεν δημιουργεί 
στρεβλώσεις στην αγορά· για τον λόγο 
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αυτόν, ζητεί:

Or. en

Τροπολογία 440
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. είναι πεπεισμένο ότι, παράλληλα με 
την οριζόντια προσέγγιση, πρέπει να 
αναληφθούν ειδικές για κάθε κλάδο
πρωτοβουλίες οι οποίες θα λαμβάνουν 
υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
εκάστου κλάδου και θα συμβάλουν στον 
εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητάς τους· για το λόγο 
αυτό, ζητεί:

26. είναι πεπεισμένο ότι, παράλληλα με 
την οριζόντια προσέγγιση, πρέπει να 
αναληφθούν τομεακές πρωτοβουλίες,
ούτως ώστε να συμβάλουν ακόμα 
περισσότερο στον εκσυγχρονισμό και την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους· για 
τον λόγο αυτόν, ζητεί:

Or. fr

Τροπολογία 441

Reinhard Bütikofer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. είναι πεπεισμένο ότι, παράλληλα με 
την οριζόντια προσέγγιση, πρέπει να 
αναληφθούν ειδικές για κάθε κλάδο
πρωτοβουλίες οι οποίες θα λαμβάνουν 
υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
εκάστου κλάδου και θα συμβάλουν στον 
εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητάς τους· για το λόγο 
αυτό, ζητεί:

26. είναι πεπεισμένο ότι, παράλληλα με 
την οριζόντια προσέγγιση, πρέπει να 
αναληφθούν ειδικές πρωτοβουλίες οι 
οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά εκάστου βιομηχανικού
κλάδου, της αλυσίδας εφοδιασμού του και 
των συνδεδεμένων υπηρεσιών, και θα 
συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό και την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της 
βιωσιμότητάς τους· για τον λόγο αυτόν, 
ζητεί:
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Or. en

Τροπολογία 442
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· να ανανεωθούν και να αναπτυχθούν 
περαιτέρω με συγκρίσιμο τρόπο οι
υφιστάμενες κλαδικές προσεγγίσεις (Task
Forces, ομάδες υψηλού επιπέδου, 
πλατφόρμες καινοτομίας, όπως π.χ. Cars
21) καθώς και να τους προσδοθεί σαφές 
στρατηγικό περιεχόμενο από την 
Επιτροπή, σε συνεργασία με όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη,

· να εφαρμοσθούν οι συστάσεις των
υφιστάμενων κλαδικών προσεγγίσεων
(Task Forces, ομάδες υψηλού επιπέδου, 
πλατφόρμες καινοτομίας, όπως π.χ. Cars
21) κατά τρόπο ώστε να προσαρμόζονται 
στις ανάγκες εκάστου κλάδου και να
αναπτύσσονται περαιτέρω με συγκρίσιμο 
τρόπο από την Επιτροπή, σε συνεργασία 
με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και 
να διαμορφωθούν νέες τομεακές 
πρωτοβουλίες σε άλλους ενδεδειγμένους 
τομείς,

Or. en

Τροπολογία 443
Herbert Reul, Jan Březina, Daniel Caspary, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia 
Hibner, Eija-Riitta Korhola, Werner Langen, Amalia Sartori

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· να ανανεωθούν και να αναπτυχθούν 
περαιτέρω με συγκρίσιμο τρόπο οι
υφιστάμενες κλαδικές προσεγγίσεις (Task
Forces, ομάδες υψηλού επιπέδου, 
πλατφόρμες καινοτομίας, όπως π.χ. Cars
21) καθώς και να τους προσδοθεί σαφές 
στρατηγικό περιεχόμενο από την 
Επιτροπή, σε συνεργασία με όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη,

· να εφαρμοσθούν οι συστάσεις των
υφιστάμενων κλαδικών προσεγγίσεων
(Task Forces, ομάδες υψηλού επιπέδου, 
πλατφόρμες καινοτομίας, όπως π.χ. Cars
21) κατά τρόπο ώστε να προσαρμόζονται 
στις ανάγκες εκάστου κλάδου και να
αναπτύσσονται περαιτέρω με συγκρίσιμο 
τρόπο από την Επιτροπή, σε συνεργασία 
με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και 
να διαμορφωθούν νέες τομεακές 
πρωτοβουλίες σε άλλους ενδεδειγμένους 
τομείς,
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Or. en

Τροπολογία 444

Reinhard Bütikofer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· να ανανεωθούν και να αναπτυχθούν 
περαιτέρω με συγκρίσιμο τρόπο οι 
υφιστάμενες κλαδικές προσεγγίσεις (Task
Forces, ομάδες υψηλού επιπέδου, 
πλατφόρμες καινοτομίας, όπως π.χ. Cars
21) καθώς και να τους προσδοθεί σαφές 
στρατηγικό περιεχόμενο από την 
Επιτροπή, σε συνεργασία με όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη,

· να ανανεωθούν και να αναπτυχθούν 
περαιτέρω με συγκρίσιμο τρόπο οι 
υφιστάμενες τομεακές προσεγγίσεις (Task
Forces, ομάδες υψηλού επιπέδου, 
πρωτοπόρες αγορές, πλατφόρμες 
καινοτομίας και ευρωπαϊκές τεχνολογικές 
πλατφόρμες) καθώς και να τους προσδοθεί 
σαφές στρατηγικό περιεχόμενο από την 
Επιτροπή, σε συνεργασία με όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη,

Or. en

Τροπολογία 445
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· να ανανεωθούν και να αναπτυχθούν 
περαιτέρω με συγκρίσιμο τρόπο οι 
υφιστάμενες κλαδικές προσεγγίσεις (Task
Forces, ομάδες υψηλού επιπέδου, 
πλατφόρμες καινοτομίας, όπως π.χ. Cars
21) καθώς και να τους προσδοθεί σαφές 
στρατηγικό περιεχόμενο από την 
Επιτροπή, σε συνεργασία με όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη,

· να ανανεωθούν και να αναπτυχθούν 
περαιτέρω με συγκρίσιμο τρόπο οι 
υφιστάμενες κλαδικές προσεγγίσεις (Task
Forces, ομάδες υψηλού επιπέδου, 
πλατφόρμες καινοτομίας κ.ο.κ.) καθώς και 
να τους προσδοθεί σαφές στρατηγικό 
περιεχόμενο από την Επιτροπή, σε 
συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη,

Or. en
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Τροπολογία 446
Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Antonio Cancian

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· να ανανεωθούν και να αναπτυχθούν 
περαιτέρω με συγκρίσιμο τρόπο οι 
υφιστάμενες κλαδικές προσεγγίσεις (Task
Forces, ομάδες υψηλού επιπέδου, 
πλατφόρμες καινοτομίας, όπως π.χ. Cars
21) καθώς και να τους προσδοθεί σαφές 
στρατηγικό περιεχόμενο από την 
Επιτροπή, σε συνεργασία με όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη,

· να ανανεωθούν και να αναπτυχθούν 
περαιτέρω με συγκρίσιμο τρόπο οι 
υφιστάμενες κλαδικές προσεγγίσεις (Task
Forces, ομάδες υψηλού επιπέδου, 
πλατφόρμες τεχνολογίας και καινοτομίας, 
όπως π.χ. Cars 21) καθώς και να τους 
προσδοθεί σαφές στρατηγικό περιεχόμενο 
από την Επιτροπή, σε συνεργασία με όλα 
τα ενδιαφερόμενα μέρη,

Or. en

Τροπολογία 447

Reinhard Bütikofer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 – περίπτωση 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· να διασφαλισθεί ο έλεγχος της 
βιωσιμότητας των τομεακών 
προσεγγίσεων σύμφωνα με τους στόχους 
της πολιτικής της ΕΕ για την κλιματική 
αλλαγή και την ενέργεια και σύμφωνα με 
τους φιλόδοξους στόχους της αποδοτικής 
αξιοποίησης των πόρων,

Or. en

Τροπολογία 448

Reinhard Bütikofer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 – περίπτωση 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· να διερευνηθεί ολόκληρο το φάσμα των 
δυνητικών μέτρων πολιτικής, 
συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων 
αξιολόγησης και των προδιαγραφών, 
καθώς και των συστηματικών 
προσπαθειών υπέρ της Ε&Α και της 
καινοτομίας,

Or. en

Τροπολογία 449
Herbert Reul, Jan Březina, Daniel Caspary, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta 
Korhola, Werner Langen, Jolanta Emilia Hibner, Amalia Sartori

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 – περίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· να εφαρμοστούν τα αποτελέσματα με 
τρόπο προσαρμοσμένο στις ανάγκες 
εκάστου κλάδου,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 450
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 – περίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· να εφαρμοστούν τα αποτελέσματα με 
τρόπο προσαρμοσμένο στις ανάγκες 
εκάστου κλάδου,

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 451
Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Antonio Cancian

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 – περίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· να εφαρμοστούν τα αποτελέσματα με 
τρόπο προσαρμοσμένο στις ανάγκες 
εκάστου κλάδου,

· να εφαρμοστούν τα αποτελέσματα με 
τρόπο προσαρμοσμένο στις ανάγκες 
εκάστου κλάδου, μέσω μιας προσέγγισης 
που στηρίζεται στην αλυσίδα αξίας,

Or. en

Τροπολογία 452
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 – περίπτωση 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· ζητεί την προώθηση των κλάδων των 
τεχνολογιών των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών (ΤΠΕ), και, ειδικότερα, την 
αύξηση εφαρμογών που χρησιμοποιούν 
κοινά πρότυπα και –όπου είναι εφικτό–
ανοικτές πηγές, και απευθύνει έκκληση 
για την καλύτερη χρήση των υπολογιστών 
και των υπερυπολογιστών στη δημιουργία 
χρήσιμων μοντέλων σύνθετων 
συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
βιομηχανικών διαδικασιών· ζητεί δε τη 
χρήση τους στην παρακολούθηση και τον 
έλεγχο της τεράστιας ποσότητας 
δεδομένων που εμπλέκονται στους 
σύγχρονους βιομηχανικούς κλάδους,

Or. en

Τροπολογία 453
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 – περίπτωση 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· να ευρίσκονται στο επίκεντρο οι βασικοί 
κλάδοι της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, π.χ. 
αυτοκινητοβιομηχανία, ανανεώσιμες 
ενέργειες, αεροπλοΐα, χημεία, τρόφιμα, 
δημιουργικοί κλάδοι,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 454
Herbert Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Daniel Caspary, Lena 
Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner, Eija-Riitta Korhola, Werner Langen, 
Amalia Sartori

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· να ευρίσκονται στο επίκεντρο οι βασικοί 
κλάδοι της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, π.χ. 
αυτοκινητοβιομηχανία, ανανεώσιμες 
ενέργειες, αεροπλοΐα, χημεία, τρόφιμα, 
δημιουργικοί κλάδοι,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 455
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· να ευρίσκονται στο επίκεντρο οι βασικοί 
κλάδοι της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, π.χ. 
αυτοκινητοβιομηχανία, ανανεώσιμες 
ενέργειες, αεροπλοΐα, χημεία, τρόφιμα, 
δημιουργικοί κλάδοι,

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 456
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

να ευρίσκονται στο επίκεντρο οι βασικοί 
κλάδοι της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, π.χ. 
αυτοκινητοβιομηχανία, ανανεώσιμες 
ενέργειες, αεροπλοΐα, χημεία, τρόφιμα, 
δημιουργικοί κλάδοι,

να λαμβάνονται άμεσα τα ενδεδειγμένα
μέτρα σε περίπτωση που εντοπίζονται
περιπτώσεις ντάμπινγκ ή επιδοτήσεις σε
τρίτες χώρες,

Or. es

Τροπολογία 457

Reinhard Bütikofer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· να ευρίσκονται στο επίκεντρο οι βασικοί 
κλάδοι της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, π.χ. 
αυτοκινητοβιομηχανία, ανανεώσιμες 
ενέργειες, αεροπλοΐα, χημεία, τρόφιμα, 
δημιουργικοί κλάδοι,

· να αξιολογηθούν οι βασικοί τομείς της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας με γνώμονα τις 
δυνατότητες δημιουργίας θέσεων 
απασχόλησης και τη βιωσιμότητα, ούτως 
ώστε να προσδιοριστούν περαιτέρω 
πρωτοβουλίες,

Or. en

Τροπολογία 458
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· να ευρίσκονται στο επίκεντρο οι βασικοί 
κλάδοι της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, π.χ. 
αυτοκινητοβιομηχανία, ανανεώσιμες 

· να ευρίσκονται στο επίκεντρο οι βασικοί 
κλάδοι της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, π.χ. 
αυτοκινητοβιομηχανία, ανανεώσιμες 
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ενέργειες, αεροπλοΐα, χημεία, τρόφιμα, 
δημιουργικοί κλάδοι,

ενέργειες, αεροπλοΐα, χημεία, τρόφιμα, 
δημιουργικοί κλάδοι· επισημαίνει, εν 
προκειμένω, ότι απαιτείται η παροχή 
σθεναρής στήριξης, τόσο πολιτικής όσο 
και χρηματοδοτικής, σε νέους 
βιομηχανικούς κλάδους, όπως η αιολική 
ενέργεια ανοικτής θάλασσας και άλλες 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
προκειμένου η Ευρώπη να διατηρήσει 
την ηγετική της θέση στο διεθνές 
προσκήνιο,

Or. en

Τροπολογία 459
Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

να ευρίσκονται στο επίκεντρο οι βασικοί 
κλάδοι της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, π.χ. 
αυτοκινητοβιομηχανία, ανανεώσιμες 
ενέργειες, αεροπλοΐα, χημεία, τρόφιμα, 
δημιουργικοί κλάδοι,

να ευρίσκονται στο επίκεντρο οι βασικοί
κλάδοι της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, π.χ. 
αυτοκινητοβιομηχανία, ανανεώσιμες
ενέργειες, οικολογικές βιομηχανίες, 
τεχνολογίες των πληροφοριών και των
επικοινωνιών, βιοτεχνολογία, τουρισμός
και δημιουργικοί κλάδοι,

Or. es

Τροπολογία 460
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

να ευρίσκονται στο επίκεντρο οι βασικοί 
κλάδοι της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, π.χ. 
αυτοκινητοβιομηχανία, ανανεώσιμες 
ενέργειες, αεροπλοΐα, χημεία, τρόφιμα, 
δημιουργικοί κλάδοι·

να ευρίσκονται στο επίκεντρο οι βασικοί 
κλάδοι της ευρωπαϊκής βιομηχανίας οι 
οποίοι αντιμετωπίζουν αφενός 
σημαντικές κοινωνικές προκλήσεις και 
αφετέρου επαγγελματικές ευκαιρίες, π.χ. 
οι ανανεώσιμες ενέργειες, βιώσιμες 
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μεταφορές και δημιουργικοί κλάδοι·

Or. da

Τροπολογία 461
Hermann Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· να ευρίσκονται στο επίκεντρο οι βασικοί 
κλάδοι της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, π.χ. 
αυτοκινητοβιομηχανία, ανανεώσιμες 
ενέργειες, αεροπλοΐα, χημεία, τρόφιμα, 
δημιουργικοί κλάδοι,

· να ευρίσκονται στο επίκεντρο οι βασικοί 
κλάδοι της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, π.χ. 
αυτοκινητοβιομηχανία, ανανεώσιμες 
ενέργειες, αεροπλοΐα, χημεία, τρόφιμα, 
δημιουργικοί κλάδοι, αλλά πρέπει να 
ενισχυθούν και άλλοι τομείς με μέλλον,

Or. de

Τροπολογία 462
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· να ευρίσκονται στο επίκεντρο οι βασικοί 
κλάδοι της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, π.χ. 
αυτοκινητοβιομηχανία, ανανεώσιμες 
ενέργειες, αεροπλοΐα, χημεία, τρόφιμα, 
δημιουργικοί κλάδοι,

· να ευρίσκονται στο επίκεντρο οι βασικοί 
κλάδοι της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, π.χ. 
αυτοκινητοβιομηχανία, ανανεώσιμες 
ενέργειες, αεροπλοΐα, χημεία, τεχνολογίες 
των πληροφοριών και των επικοινωνιών,
τρόφιμα, δημιουργικοί κλάδοι,

Or. fr

Τροπολογία 463
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 – περίπτωση 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· να ευρίσκονται στο επίκεντρο οι βασικοί 
κλάδοι της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, π.χ. 
αυτοκινητοβιομηχανία, ανανεώσιμες 
ενέργειες, αεροπλοΐα, χημεία, τρόφιμα, 
δημιουργικοί κλάδοι,

· να ευρίσκονται στο επίκεντρο οι βασικοί 
κλάδοι της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, π.χ. 
αυτοκινητοβιομηχανία, ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, τεχνολογίες εξοικονόμησης 
ενέργειας, αεροπλοΐα, χημεία, τρόφιμα, 
δημιουργικοί κλάδοι,

Or. el

Τροπολογία 464
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· να ευρίσκονται στο επίκεντρο οι βασικοί 
κλάδοι της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, π.χ. 
αυτοκινητοβιομηχανία, ανανεώσιμες 
ενέργειες, αεροπλοΐα, χημεία, τρόφιμα, 
δημιουργικοί κλάδοι,

· να ευρίσκονται στο επίκεντρο οι βασικοί 
κλάδοι της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, π.χ. 
αυτοκινητοβιομηχανία, ανανεώσιμες 
ενέργειες και εξοικονόμηση ενέργειας, 
αεροπλοΐα, χημεία, ΤΠΕ, τρόφιμα, 
μηχανήματα, δημιουργικοί κλάδοι,

Or. en

Τροπολογία 465
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· να ευρίσκονται στο επίκεντρο οι βασικοί 
κλάδοι της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, π.χ. 
αυτοκινητοβιομηχανία, ανανεώσιμες 
ενέργειες, αεροπλοΐα, χημεία, τρόφιμα, 
δημιουργικοί κλάδοι,

· να ευρίσκονται στο επίκεντρο οι βασικοί 
κλάδοι της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, π.χ. 
αυτοκινητοβιομηχανία, κλάδοι της υγείας,
ανανεώσιμες ενέργειες, αεροπλοΐα, χημεία, 
τρόφιμα, δημιουργικοί κλάδοι,

Or. fr
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Τροπολογία 466
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· να ευρίσκονται στο επίκεντρο οι βασικοί 
κλάδοι της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, π.χ. 
αυτοκινητοβιομηχανία, ανανεώσιμες 
ενέργειες, αεροπλοΐα, χημεία, τρόφιμα, 
δημιουργικοί κλάδοι,

· να ευρίσκονται στο επίκεντρο οι βασικοί 
κλάδοι της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, π.χ. 
αυτοκινητοβιομηχανία, ανανεώσιμες 
ενέργειες, αεροπλοΐα, χημεία, τρόφιμα, 
δημιουργικοί κλάδοι και ανακύκλωση,

Or. en

Τροπολογία 467
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 – περίπτωση 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· να εδραιωθούν οι κλάδοι στους οποίους 
η Ένωση κατόρθωσε να αποκτήσει 
παγκόσμια συγκριτικά πλεονεκτήματα 
μέσω της συνεργασίας, π.χ. 
αεροδιάστημα, χημεία, 
αυτοκινητοβιομηχανία, γεωργικά 
προϊόντα διατροφής, κλωστοϋφαντουργία 
ή μηχανολογικές κατασκευές,

Or. fr

Τροπολογία 468
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 – περίπτωση 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· ζητεί να δημιουργηθεί δημόσια βάση 
δεδομένων στο Διαδίκτυο –«μία εικονική 
Ευρώπη»– η οποία θα περιλαμβάνει 
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πληροφορίες για τον διαστημικό, τον 
βιομηχανικό και τον επιχειρηματικό 
κλάδο, πληροφορίες που θα συνδυάζονται 
κατά τέτοιον τρόπο ώστε να 
διευκολύνεται η ανεύρεση 
επιχειρηματικών εταίρων από τους 
βιομηχανικούς κλάδους και να 
ενισχύεται, συνεπώς, η συνεργασία και η 
διάδοση βέλτιστων πρακτικών,

Or. en

Τροπολογία 469
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 – περίπτωση 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· να δοθεί έμφαση στη 
συμπληρωματικότητα μεταξύ των 
διαφόρων μορφών διατομεακών 
τεχνολογιών, καθώς και στη σύγκλιση 
μεταξύ των αντίστοιχων τομέων, η οποία 
καθίσταται δυνατή χάρη στη στροφή 
προς την ψηφιακή οικονομία,

Or. fr

Τροπολογία 470
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 – περίπτωση 3 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη νέων 
δραστηριοτήτων, όπως οι ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και οι κλάδοι της 
δημιουργικότητας, κλάδοι στους οποίους 
η Ευρώπη κατέχει πλεονεκτήματα και οι 
οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν πολλές 
θέσεις απασχόλησης,
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Or. fr

Τροπολογία 471
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. ζητεί από την Επιτροπή να τηρήσει 
τους χάρτες πορείας και τα πορίσματα 
που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο 
κλαδικών προσεγγίσεων· εκτιμά ότι οι εν 
λόγω χάρτες πορείας παρέχουν στους 
βιομηχανικούς κλάδους μακροπρόθεσμη 
βεβαιότητα σχεδιασμού και συνιστούν 
πολύτιμο μέσο για τη διατήρηση της 
ανταγωνιστικότητας·

Or. en

Τροπολογία 472
Evžen Tošenovský

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. ζητεί από την Επιτροπή να τηρήσει 
τους χάρτες πορείας και τα πορίσματα 
που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο 
κλαδικών προσεγγίσεων· εκτιμά ότι οι εν 
λόγω χάρτες πορείας παρέχουν στους 
βιομηχανικούς κλάδους μακροπρόθεσμη 
βεβαιότητα σχεδιασμού και συνιστούν 
πολύτιμο μέσο για τη διατήρηση της 
ανταγωνιστικότητας·

Or. en
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Τροπολογία 473
Marian-Jean Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. ζητεί από την Επιτροπή να τηρήσει 
τους χάρτες πορείας και τα πορίσματα 
που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο 
κλαδικών προσεγγίσεων· εκτιμά ότι οι εν 
λόγω χάρτες πορείας παρέχουν στους 
βιομηχανικούς κλάδους μακροπρόθεσμη 
βεβαιότητα σχεδιασμού και συνιστούν 
πολύτιμο μέσο για τη διατήρηση της 
ανταγωνιστικότητας·

Or. en

Τροπολογία 474
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. ζητεί από την Επιτροπή να τηρήσει 
τους χάρτες πορείας και τα πορίσματα 
που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο 
κλαδικών προσεγγίσεων· εκτιμά ότι οι εν 
λόγω χάρτες πορείας παρέχουν στους 
βιομηχανικούς κλάδους μακροπρόθεσμη 
βεβαιότητα σχεδιασμού και συνιστούν 
πολύτιμο μέσο για τη διατήρηση της 
ανταγωνιστικότητας·

Or. en



AM\839334EL.doc 51/61 PE452.810v01-00

EL

Τροπολογία 475
Herbert Reul, Jan Březina, Jorgo Chatzimarkakis, Jens Rohde, Eija-Riitta Korhola, 
Lena Kolarska-Bobińska, Werner Langen, Jolanta Emilia Hibner, Jürgen Creutzmann, 
Daniel Caspary, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. εκτιμά ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία, η 
οποία ωφελείται από αυτές τις πολιτικές 
προσπάθειες και τις καλές βασικές 
συνθήκες, πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερη
ευθύνη όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη 
και την απασχόληση στην Ευρώπη· 
εκτιμά ότι η βιομηχανία πρέπει να
αναλάβει οικειοθελώς σαφείς δεσμεύσεις 
για να πραγματοποιήσει επενδύσεις στην 
Ευρώπη, να συνεχίσει τις προσπάθειές 
της στον τομέα της έρευνας, να συμβάλει 
στη δημιουργία μιας νέας νοοτροπίας 
όσον αφορά τα επαγγελματικά προσόντα, 
να αναπτύξει πιο βιώσιμα και καινοτόμα 
προϊόντα και βιώσιμες και καινοτόμες 
διεργασίες και να συνάπτει, όποτε αυτό 
είναι δυνατό, στρατηγικές εταιρικές 
σχέσεις στην Ευρώπη·

27. επισημαίνει ότι η κοινωνική ευθύνη 
αποτελεί έναν ολοένα και σημαντικότερο 
παράγοντα ανταγωνισμού για τις 
εταιρείες: καλύπτει από την ικανότητα 
για καινοτομία, τη διαχείριση κινδύνων, 
τον στρατηγικό προσανατολισμό και τη 
διάθεση στην αγορά έως την παροχή 
κινήτρων στους εργαζόμενους· καλεί τις 
εταιρείες και τους επιχειρηματίες της 
Ευρώπης να συνεχίσουν τις εκτεταμένες 
εταιρικές και κοινωνικές τους δεσμεύσεις, 
καθώς και τις επενδύσεις τους στην 
Ευρώπη, προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
ενίσχυση της απασχόλησης, της 
καινοτομίας, της περαιτέρω εκπαίδευσης 
και της ευημερίας στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 476
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. εκτιμά ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία, η 
οποία ωφελείται από αυτές τις πολιτικές 
προσπάθειες και τις καλές βασικές 
συνθήκες, πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερη
ευθύνη όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη 
και την απασχόληση στην Ευρώπη· 
εκτιμά ότι η βιομηχανία πρέπει να
αναλάβει οικειοθελώς σαφείς δεσμεύσεις 

27. επισημαίνει ότι η κοινωνική ευθύνη 
αποτελεί έναν ολοένα και σημαντικότερο 
παράγοντα ανταγωνισμού για τις 
εταιρείες: καλύπτει από την ικανότητα 
για καινοτομία, τη διαχείριση κινδύνων, 
τον στρατηγικό προσανατολισμό και τη 
διάθεση στην αγορά έως την παροχή 
κινήτρων στους εργαζόμενους· καλεί τις 
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για να πραγματοποιήσει επενδύσεις στην 
Ευρώπη, να συνεχίσει τις προσπάθειές 
της στον τομέα της έρευνας, να συμβάλει 
στη δημιουργία μιας νέας νοοτροπίας 
όσον αφορά τα επαγγελματικά προσόντα, 
να αναπτύξει πιο βιώσιμα και καινοτόμα 
προϊόντα και βιώσιμες και καινοτόμες 
διεργασίες και να συνάπτει, όποτε αυτό 
είναι δυνατό, στρατηγικές εταιρικές 
σχέσεις στην Ευρώπη·

εταιρείες και τους επιχειρηματίες της 
Ευρώπης να συνεχίσουν τις εκτεταμένες 
εταιρικές και κοινωνικές τους δεσμεύσεις, 
καθώς και τις επενδύσεις τους στην 
Ευρώπη, προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
ενίσχυση της απασχόλησης, της 
καινοτομίας, της περαιτέρω εκπαίδευσης 
και της ευημερίας στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 477
Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. εκτιμά ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία, η 
οποία ωφελείται από αυτές τις πολιτικές 
προσπάθειες και τις καλές βασικές 
συνθήκες, πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερη
ευθύνη όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη 
και την απασχόληση στην Ευρώπη· 
εκτιμά ότι η βιομηχανία πρέπει να
αναλάβει οικειοθελώς σαφείς δεσμεύσεις 
για να πραγματοποιήσει επενδύσεις στην 
Ευρώπη, να συνεχίσει τις προσπάθειές 
της στον τομέα της έρευνας, να συμβάλει 
στη δημιουργία μιας νέας νοοτροπίας όσον 
αφορά τα επαγγελματικά προσόντα, να 
αναπτύξει πιο βιώσιμα και καινοτόμα 
προϊόντα και βιώσιμες και καινοτόμες 
διεργασίες και να συνάπτει, όποτε αυτό 
είναι δυνατό, στρατηγικές εταιρικές 
σχέσεις στην Ευρώπη·

27. επισημαίνει ότι η κοινωνική ευθύνη 
αποτελεί έναν ολοένα και σημαντικότερο 
παράγοντα ανταγωνισμού για τις 
εταιρείες: καλύπτει από την ικανότητα 
για καινοτομία, τη διαχείριση κινδύνων, 
τον στρατηγικό προσανατολισμό και τη 
διάθεση στην αγορά έως την παροχή 
κινήτρων στους εργαζόμενους· καλεί τις 
εταιρείες και τους επιχειρηματίες της 
Ευρώπης να επιτείνουν τις εταιρικές και 
κοινωνικές τους δεσμεύσεις, καθώς και 
τις επενδύσεις τους στην Ευρώπη, 
προκειμένου να εξασφαλισθεί η ενίσχυση 
της απασχόλησης και της καινοτομίας 
και η δημιουργία μιας νέας νοοτροπίας 
όσον αφορά τα επαγγελματικά προσόντα
στην Ευρώπη·

Or. en
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Τροπολογία 478
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. εκτιμά ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία, η 
οποία ωφελείται από αυτές τις πολιτικές 
προσπάθειες και τις καλές βασικές 
συνθήκες, πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερη 
ευθύνη όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη 
και την απασχόληση στην Ευρώπη· 
εκτιμά ότι η βιομηχανία πρέπει να 
αναλάβει οικειοθελώς σαφείς δεσμεύσεις 
για να πραγματοποιήσει επενδύσεις στην 
Ευρώπη, να συνεχίσει τις προσπάθειές της 
στον τομέα της έρευνας, να συμβάλει στη 
δημιουργία μιας νέας νοοτροπίας όσον 
αφορά τα επαγγελματικά προσόντα, να 
αναπτύξει πιο βιώσιμα και καινοτόμα 
προϊόντα και βιώσιμες και καινοτόμες
διεργασίες και να συνάπτει, όποτε αυτό 
είναι δυνατό, στρατηγικές εταιρικές 
σχέσεις στην Ευρώπη·

27. εκτιμά ότι όλα τα θεσμικά όργανα, η 
βιομηχανία και οι ενδιαφερόμενοι φορείς 
της Ευρώπης θα πρέπει να συνεργασθούν 
στενά για την ανάπτυξη καλών βασικών 
συνθηκών και να αναλάβουν μεγαλύτερη 
ευθύνη όσον αφορά τη διατήρηση των 
επενδύσεων και της παραγωγής στην 
Ευρώπη, στοιχείο που θα επιτρέψει στη 
βιομηχανία να διασφαλίσει τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και την απασχόληση, αλλά και
να συνεχίσει τις προσπάθειές της στον 
τομέα της έρευνας· εκτιμά ότι η 
βιομηχανία πρέπει να συμβάλει στη 
δημιουργία μιας νέας νοοτροπίας όσον 
αφορά τα επαγγελματικά προσόντα, να 
αναπτύξει πιο βιώσιμα και καινοτόμα 
προϊόντα και βιώσιμες και καινοτόμες 
διεργασίες και να συνάπτει, όποτε αυτό 
είναι δυνατό, στρατηγικές εταιρικές 
σχέσεις στο εσωτερικό της Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία 479
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. εκτιμά ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία, η 
οποία ωφελείται από αυτές τις πολιτικές 
προσπάθειες και τις καλές βασικές 
συνθήκες, πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερη
ευθύνη όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη 
και την απασχόληση στην Ευρώπη· 
εκτιμά ότι η βιομηχανία πρέπει να
αναλάβει οικειοθελώς σαφείς δεσμεύσεις

27. εκτιμά ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα και όλοι οι ενδιαφερόμενοι 
βιομηχανικοί φορείς θα πρέπει να
συνεργασθούν στενά για την ανάπτυξη 
καλών βασικών συνθηκών, στοιχείο που 
θα επιτρέψει στη βιομηχανία να
διατηρήσει τις επενδύσεις και την 
παραγωγή στην Ευρώπη, να συνεχίσει τις 
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για να πραγματοποιήσει επενδύσεις στην 
Ευρώπη, να συνεχίσει τις προσπάθειές της 
στον τομέα της έρευνας, να συμβάλει στη 
δημιουργία μιας νέας νοοτροπίας όσον 
αφορά τα επαγγελματικά προσόντα, να 
αναπτύξει πιο βιώσιμα και καινοτόμα 
προϊόντα και βιώσιμες και καινοτόμες 
διεργασίες και να συνάπτει, όποτε αυτό 
είναι δυνατό, στρατηγικές εταιρικές 
σχέσεις στην Ευρώπη·

προσπάθειές της στον τομέα της έρευνας 
και να διασφαλίσει, με τον τρόπο αυτόν,
τη βιώσιμη ανάπτυξη και την 
απασχόληση· εκτιμά ότι η βιομηχανία
μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο
στην ανάπτυξη μιας νέας νοοτροπίας όσον 
αφορά τα επαγγελματικά προσόντα, πιο 
βιώσιμων και καινοτόμων προϊόντων και 
βιώσιμων και καινοτόμων διεργασιών και 
να συνάπτει, όποτε αυτό είναι δυνατό, 
στρατηγικές εταιρικές σχέσεις·

Or. en

Τροπολογία 480
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. εκτιμά ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία, η 
οποία ωφελείται από αυτές τις πολιτικές 
προσπάθειες και τις καλές βασικές 
συνθήκες, πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερη 
ευθύνη όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη 
και την απασχόληση στην Ευρώπη· εκτιμά 
ότι η βιομηχανία πρέπει να αναλάβει 
οικειοθελώς σαφείς δεσμεύσεις για να 
πραγματοποιήσει επενδύσεις στην 
Ευρώπη, να συνεχίσει τις προσπάθειές της 
στον τομέα της έρευνας, να συμβάλει στη 
δημιουργία μιας νέας νοοτροπίας όσον 
αφορά τα επαγγελματικά προσόντα, να 
αναπτύξει πιο βιώσιμα και καινοτόμα 
προϊόντα και βιώσιμες και καινοτόμες 
διεργασίες και να συνάπτει, όποτε αυτό 
είναι δυνατό, στρατηγικές εταιρικές 
σχέσεις στην Ευρώπη·

27. εκτιμά ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία, η 
οποία ωφελείται από αυτές τις πολιτικές 
προσπάθειες και τις καλές βασικές 
συνθήκες, πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερη 
ευθύνη όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη 
και την απασχόληση στην Ευρώπη, να 
χαράξει, με ίδιον κόστος, πολιτικές 
μείωσης του διοξειδίου του άνθρακα, οι 
οποίες θα ερείδονται στη συστράτευση 
των εργαζομένων και στις προσπάθειες 
που θα καταβληθούν στον τομέα της 
καινοτομίας και της υλικοτεχνικής 
υποστήριξης· εκτιμά ότι η βιομηχανία 
πρέπει να αναλάβει οικειοθελώς σαφείς 
δεσμεύσεις για να πραγματοποιήσει 
επενδύσεις στην Ευρώπη, να συνεχίσει τις 
προσπάθειές της στον τομέα της έρευνας, 
να συμβάλει στη δημιουργία μιας νέας 
νοοτροπίας όσον αφορά τα επαγγελματικά 
προσόντα, να αναπτύξει πιο βιώσιμα και 
καινοτόμα προϊόντα και βιώσιμες και 
καινοτόμες διεργασίες και να συνάπτει, 
όποτε αυτό είναι δυνατό, στρατηγικές 
εταιρικές σχέσεις στην Ευρώπη·
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Or. fr

Τροπολογία 481
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. εκτιμά ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία, η 
οποία ωφελείται από αυτές τις πολιτικές 
προσπάθειες και τις καλές βασικές 
συνθήκες, πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερη 
ευθύνη όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη 
και την απασχόληση στην Ευρώπη· εκτιμά 
ότι η βιομηχανία πρέπει να αναλάβει 
οικειοθελώς σαφείς δεσμεύσεις για να 
πραγματοποιήσει επενδύσεις στην 
Ευρώπη, να συνεχίσει τις προσπάθειές της 
στον τομέα της έρευνας, να συμβάλει στη 
δημιουργία μιας νέας νοοτροπίας όσον 
αφορά τα επαγγελματικά προσόντα, να 
αναπτύξει πιο βιώσιμα και καινοτόμα 
προϊόντα και βιώσιμες και καινοτόμες 
διεργασίες και να συνάπτει, όποτε αυτό 
είναι δυνατό, στρατηγικές εταιρικές 
σχέσεις στην Ευρώπη·

27. εκτιμά ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία, η 
οποία ωφελείται από αυτές τις πολιτικές 
προσπάθειες και τις καλές βασικές 
συνθήκες, πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερη 
ευθύνη όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη 
και την απασχόληση στην Ευρώπη· εκτιμά 
ότι η βιομηχανία πρέπει να αναλάβει 
οικειοθελώς σαφείς δεσμεύσεις για να 
πραγματοποιήσει επενδύσεις στην 
Ευρώπη, να συνεχίσει τις προσπάθειές της 
στον τομέα της έρευνας, να συμβάλει στη 
δημιουργία μιας νέας νοοτροπίας όσον 
αφορά τα επαγγελματικά προσόντα, που 
θα παρέχει καλές ευκαιρίες για υψηλής 
ποιότητας κατάρτιση των νέων και 
μετεκπαίδευση· να αναπτύξει πιο βιώσιμα 
και καινοτόμα προϊόντα και βιώσιμες και 
καινοτόμες διεργασίες και να συνάπτει, 
όποτε αυτό είναι δυνατό, στρατηγικές 
εταιρικές σχέσεις στην Ευρώπη·

Or. da

Τροπολογία 482
Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. εκτιμά ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία, η 
οποία ωφελείται από αυτές τις πολιτικές 
προσπάθειες και τις καλές βασικές 
συνθήκες, πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερη 
ευθύνη όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη 

27. εκτιμά ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία, η 
οποία ωφελείται από αυτές τις πολιτικές 
προσπάθειες και τις καλές βασικές 
συνθήκες, πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερη 
ευθύνη όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη 
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και την απασχόληση στην Ευρώπη· εκτιμά 
ότι η βιομηχανία πρέπει να αναλάβει 
οικειοθελώς σαφείς δεσμεύσεις για να 
πραγματοποιήσει επενδύσεις στην 
Ευρώπη, να συνεχίσει τις προσπάθειές της 
στον τομέα της έρευνας, να συμβάλει στη 
δημιουργία μιας νέας νοοτροπίας όσον 
αφορά τα επαγγελματικά προσόντα, να 
αναπτύξει πιο βιώσιμα και καινοτόμα 
προϊόντα και βιώσιμες και καινοτόμες 
διεργασίες και να συνάπτει, όποτε αυτό 
είναι δυνατό, στρατηγικές εταιρικές 
σχέσεις στην Ευρώπη·

και μια μακροπρόθεσμα ασφαλή και 
δίκαια αμειβόμενη απασχόληση στην 
Ευρώπη· εκτιμά ότι η βιομηχανία πρέπει 
να αναλάβει οικειοθελώς σαφείς 
δεσμεύσεις για να πραγματοποιήσει 
επενδύσεις στην Ευρώπη, να συνεχίσει τις 
προσπάθειές της στον τομέα της έρευνας,
να συμβάλει στη δημιουργία μιας νέας 
νοοτροπίας όσον αφορά τα επαγγελματικά 
προσόντα, να αναπτύξει πιο βιώσιμα και 
καινοτόμα προϊόντα και βιώσιμες και 
καινοτόμες διεργασίες και να συνάπτει, 
όποτε αυτό είναι σκόπιμο, στρατηγικές 
εταιρικές σχέσεις στην Ευρώπη·

Or. de

Τροπολογία 483
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27a. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αναπτύξουν νέα σχέδια 
διαμεσολάβησης για την παρακολούθηση 
και την υλοποίηση νέων υποδομών και να 
τα εφαρμόσουν για να ενισχυθεί η 
συμμετοχή των πολιτών, ούτως ώστε να 
υλοποιηθούν γρήγορα οι απαραίτητες 
υποδομές για τη βιώσιμη ανανέωση της 
βιομηχανικής βάσης (π.χ. «ευφυή» 
δίκτυα, αιολικές εγκαταστάσεις, νέες 
σιδηροδρομικές διαδρομές)·

Or. de

Τροπολογία 484
Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. εκφράζει την πεποίθησή του ότι η 
παγκόσμια οικονομική κρίση κατέστησε 
προφανές το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις 
πρέπει να ενεργούν με τη δέουσα 
επιμέλεια και με πλήρη σεβασμό προς τις 
αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, 
τόσο σε ό,τι αφορά τη χρηστή εταιρική 
διακυβέρνηση όσο και σε σχέση με το 
περιβάλλον και την κοινωνική αριστεία·

Or. es

Τροπολογία 485
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. τονίζει ότι οι περιφερειακές δομές 
συμβάλλουν σημαντικά στην ενίσχυση της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας· εκτιμά ότι οι 
συσπειρώσεις («clusters») με επίκεντρο 
τον ανταγωνισμό και την καινοτομία 
(επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και
ερευνητικά κέντρα) καθώς και η δικτύωση 
των επιχειρήσεων μεταξύ τους (αλυσίδες 
.προστιθέμενης αξίας, συνέργειες) και με 
άλλους παράγοντες διαδραματίζουν 
αποφασιστικό ρόλο στη λήψη επενδυτικών 
αποφάσεων· θεωρεί επομένως ότι:

28. τονίζει ότι οι περιφερειακές δομές 
συμβάλλουν σημαντικά στην ενίσχυση της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας· εκτιμά ότι οι 
συσπειρώσεις («clusters») με επίκεντρο 
τον ανταγωνισμό και την καινοτομία 
(επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, ερευνητικά 
κέντρα, τεχνολογικές υπηρεσίες, 
εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.λπ.), καθώς και 
η δικτύωση των επιχειρήσεων μεταξύ τους 
(αλυσίδες προστιθέμενης αξίας, 
συνέργειες) και με άλλους παράγοντες 
διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στη 
λήψη επενδυτικών αποφάσεων· θεωρεί 
επομένως ότι:

Or. da

Τροπολογία 486
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 – εισαγωγικό μέρος
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. τονίζει ότι οι περιφερειακές δομές 
συμβάλλουν σημαντικά στην ενίσχυση της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας· εκτιμά ότι οι 
συσπειρώσεις («clusters») με επίκεντρο 
τον ανταγωνισμό και την καινοτομία 
(επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και 
ερευνητικά κέντρα) καθώς και η δικτύωση
των επιχειρήσεων μεταξύ τους (αλυσίδες 
προστιθέμενης αξίας, συνέργειες) και με 
άλλους παράγοντες διαδραματίζουν 
αποφασιστικό ρόλο στη λήψη επενδυτικών 
αποφάσεων· θεωρεί επομένως ότι:

28. τονίζει ότι οι περιφερειακές δομές 
συμβάλλουν σημαντικά στην ενίσχυση της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας· εκτιμά ότι οι 
συσπειρώσεις («clusters») με επίκεντρο 
τον ανταγωνισμό και την καινοτομία 
(επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και 
ερευνητικά κέντρα) καθώς και η διαφανής
συνεργασία των επιχειρήσεων μεταξύ τους 
(αλυσίδες προστιθέμενης αξίας, 
συνέργειες) και με άλλους παράγοντες 
διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στη 
λήψη επενδυτικών αποφάσεων· θεωρεί 
επομένως ότι:

Or. en

Τροπολογία 487
Damien Abad, Amalia Sartori, Antonio Cancian

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη στήριξη σε 
καινοτόμες συσπειρώσεις και καινοτόμα 
δίκτυα για να προωθηθούν με 
συντονισμένο τρόπο η μεταφορά γνώσεων 
και η έρευνα, η βελτίωση των 
επαγγελματικών προσόντων και η 
υποδομή, πράγμα το οποίο πρέπει να 
αποτελέσει προτεραιότητα για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης,

· πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη στήριξη σε 
καινοτόμες συσπειρώσεις και καινοτόμα 
δίκτυα –ιδίως στις ευρωπαϊκές 
ανταγωνιστικές συσπειρώσεις και στις 
νέες συμπράξεις καινοτομίας που πρέπει 
να δρομολογηθούν το 2011 στο πλαίσιο 
της «Ένωσης για την Καινοτομία»– για 
να προωθηθούν με συντονισμένο τρόπο η 
μεταφορά γνώσεων και η έρευνα, η 
βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων 
και η υποδομή, πράγμα το οποίο πρέπει να 
αποτελέσει προτεραιότητα για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης,

Or. fr
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Τροπολογία 488
Hermann Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη στήριξη σε 
καινοτόμες συσπειρώσεις και καινοτόμα 
δίκτυα για να προωθηθούν με 
συντονισμένο τρόπο η μεταφορά γνώσεων 
και η έρευνα, η βελτίωση των 
επαγγελματικών προσόντων και η 
υποδομή, πράγμα το οποίο πρέπει να 
αποτελέσει προτεραιότητα για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης,

πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη στήριξη σε 
καινοτόμες συσπειρώσεις και καινοτόμα 
δίκτυα, ιδίως στον τομέα των βασικών 
τεχνολογιών, για να προωθηθούν με 
συντονισμένο τρόπο η μεταφορά γνώσεων 
και η έρευνα, η βελτίωση των 
επαγγελματικών προσόντων και η 
υποδομή, πράγμα το οποίο πρέπει να 
αποτελέσει προτεραιότητα για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης,

Or. de

Τροπολογία 489
Michael Theurer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη στήριξη σε 
καινοτόμες συσπειρώσεις και καινοτόμα 
δίκτυα για να προωθηθούν με 
συντονισμένο τρόπο η μεταφορά γνώσεων 
και η έρευνα, η βελτίωση των 
επαγγελματικών προσόντων και η 
υποδομή, πράγμα το οποίο πρέπει να 
αποτελέσει προτεραιότητα για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης,

· πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη στήριξη σε 
καινοτόμες συσπειρώσεις και καινοτόμα 
δίκτυα για να προωθηθούν με 
συντονισμένο τρόπο η μεταφορά γνώσεων 
και τεχνολογιών και η έρευνα, η βελτίωση 
των επαγγελματικών προσόντων και η 
υποδομή, πράγμα το οποίο πρέπει να 
αποτελέσει προτεραιότητα για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης,

Or. en
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Τροπολογία 490
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 – περίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· πρέπει να ενισχυθούν από την ΕΕ 
περιφερειακά δίκτυα, όπως οι
μητροπολιτικές περιοχές, με την 
ενδυνάμωση της βιομηχανική τους βάσης,

· πρέπει να ενισχυθούν από την ΕΕ 
περιφερειακά δίκτυα, όπως οι 
μητροπολιτικές περιοχές, με την 
ενδυνάμωση της βιομηχανική τους βάσης· 
η ενίσχυση αυτή πρέπει να υπόκειται σε 
κριτήρια βιομηχανικής βιωσιμότητας, 
όπως η αποδοτική χρήση των πόρων,

Or. en

Τροπολογία 491
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 – περίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· πρέπει να ενισχυθούν από την ΕΕ 
περιφερειακά δίκτυα, όπως οι 
μητροπολιτικές περιοχές, με την 
ενδυνάμωση της βιομηχανική τους βάσης,

· πρέπει να ενισχυθούν από την ΕΕ 
περιφερειακά δίκτυα με την ενδυνάμωση 
της βιομηχανική τους βάσης,
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Τροπολογία 492
Michael Theurer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 – περίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· πρέπει να ενισχυθούν από την ΕΕ 
περιφερειακά δίκτυα, όπως οι 
μητροπολιτικές περιοχές, με την 
ενδυνάμωση της βιομηχανική τους βάσης,

· πρέπει να ενισχυθούν από την ΕΕ 
περιφερειακά δίκτυα, όπως οι 
μητροπολιτικές και οι αγροτικές περιοχές, 
με την ενδυνάμωση της βιομηχανική τους 
βάσης,
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Τροπολογία 493
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 – περίπτωση 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

οι συσπειρώσεις και τα δίκτυα θα πρέπει 
να υπαχθούν σε ευρωπαϊκές πλατφόρμες, 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
ενίσχυσή τους,
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Τροπολογία 494
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 – περίπτωση 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· πρέπει να στηριχθούν πρωτοβουλίες 
όπως το Σύμφωνο των Δημάρχων και οι 
«έξυπνες πόλεις», από τις οποίες θα 
πρέπει να ωφεληθούν και η βιομηχανία 
και οι ΜΜΕ·

Or. en


