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Τροπολογία 1
António Fernando Correia De Campos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

  -1. χαιρετίζει την σθεναρότερη δέσμευση 
και την προδραστικότερη στάση υπέρ του 
ανοίγματος της πρόσβασης σε νέες 
αγορές ως μέσου για την προώθηση της 
οικονομικής μεγέθυνσης και της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων· 
τονίζει τη σημασία της διασφάλισης 
ισότιμης και αμοιβαίας πρόσβασης στις 
δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ και των 
τρίτων χωρών·

Or. en

Τροπολογία 2
Marian-Jean Marinescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. Τονίζει ότι οι εμπορικές συναλλαγές 
αποτελούν έναν από τους ακρογωνιαίους 
λίθους για την επιτυχή ευρωπαϊκή πολιτική 
και ζητεί, ως εκ τούτου, οι μελλοντικές 
πολυμερείς και διμερείς εμπορικές 
συμφωνίες, να αποτελούν συνεκτικό μέρος 
της βιομηχανικής στρατηγικής η οποία 
βασίζεται στον θεμιτό παγκόσμιο 
ανταγωνισμό και στην πλήρη 
αμοιβαιότητα·

1. Τονίζει ότι οι εμπορικές συναλλαγές 
αποτελούν έναν από τους ακρογωνιαίους 
λίθους για την επιτυχή ευρωπαϊκή πολιτική 
και ζητεί, ως εκ τούτου, οι μελλοντικές 
πολυμερείς και διμερείς εμπορικές 
συμφωνίες, να αποτελούν συνεκτικό μέρος 
της βιομηχανικής στρατηγικής η οποία 
βασίζεται στον θεμιτό παγκόσμιο 
ανταγωνισμό και στην πλήρη 
αμοιβαιότητα· επαναλαμβάνει τη σημασία 
της σύναψης εμπορικών συμφωνιών 
ειδικά με χώρες και περιφέρειες που 
παρουσιάζουν οικονομικό ενδιαφέρον για 
τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και που θα 
μπορούσαν να προσφέρουν σημαντικές 
νέες εξαγωγικές ευκαιρίες για όλους τους 
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ευρωπαϊκούς κλάδους·

Or. en

Τροπολογία 3
Reinhard Bütikofer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. Τονίζει ότι οι εμπορικές συναλλαγές 
αποτελούν έναν από τους ακρογωνιαίους 
λίθους για την επιτυχή ευρωπαϊκή πολιτική 
και ζητεί, ως εκ τούτου, οι μελλοντικές 
πολυμερείς και διμερείς εμπορικές 
συμφωνίες, να αποτελούν συνεκτικό μέρος 
της βιομηχανικής στρατηγικής η οποία 
βασίζεται στον θεμιτό παγκόσμιο 
ανταγωνισμό και στην πλήρη 
αμοιβαιότητα·

1. Τονίζει ότι οι εμπορικές συναλλαγές 
αποτελούν έναν από τους ακρογωνιαίους 
λίθους για την επιτυχή ευρωπαϊκή πολιτική 
και ζητεί, ως εκ τούτου, οι μελλοντικές 
πολυμερείς και διμερείς εμπορικές 
συμφωνίες, να αποτελούν συνεκτικό μέρος 
της βιομηχανικής στρατηγικής η οποία 
βασίζεται σε μια φιλόδοξη καινοτόμο 
προσπάθεια, στον θεμιτό παγκόσμιο 
ανταγωνισμό και στην πλήρη 
αμοιβαιότητα, με σκοπό τη διατήρηση της 
ανταγωνιστικότητας και της 
βιωσιμότητας·

Or. en

Τροπολογία 4
Francesco De Angelis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. Τονίζει ότι οι εμπορικές συναλλαγές 
αποτελούν έναν από τους ακρογωνιαίους 
λίθους για την επιτυχή ευρωπαϊκή πολιτική 
και ζητεί, ως εκ τούτου, οι μελλοντικές 
πολυμερείς και διμερείς εμπορικές 
συμφωνίες, να αποτελούν συνεκτικό μέρος 
της βιομηχανικής στρατηγικής η οποία 
βασίζεται στον θεμιτό παγκόσμιο 

1. Τονίζει ότι οι εμπορικές συναλλαγές 
αποτελούν έναν από τους ακρογωνιαίους 
λίθους για την επιτυχή ευρωπαϊκή πολιτική 
και ζητεί, ως εκ τούτου, οι μελλοντικές 
πολυμερείς και διμερείς εμπορικές 
συμφωνίες, να αποτελούν συνεκτικό μέρος 
της βιομηχανικής στρατηγικής η οποία 
βασίζεται στον θεμιτό και βιώσιμο 
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ανταγωνισμό και στην πλήρη 
αμοιβαιότητα·

παγκόσμιο ανταγωνισμό και στην πλήρη 
αμοιβαιότητα ως προς τους κανόνες, τις 
προδιαγραφές και τις πιστοποιήσεις·

Or. it

Τροπολογία 5
Bendt Bendtsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. Τονίζει ότι οι εμπορικές συναλλαγές 
αποτελούν έναν από τους ακρογωνιαίους 
λίθους για την επιτυχή ευρωπαϊκή πολιτική 
και ζητεί, ως εκ τούτου, οι μελλοντικές 
πολυμερείς και διμερείς εμπορικές 
συμφωνίες, να αποτελούν συνεκτικό μέρος 
της βιομηχανικής στρατηγικής η οποία 
βασίζεται στον θεμιτό παγκόσμιο 
ανταγωνισμό και στην πλήρη
αμοιβαιότητα·

1. Τονίζει ότι οι εμπορικές συναλλαγές 
αποτελούν έναν από τους ακρογωνιαίους 
λίθους για την επιτυχή ευρωπαϊκή πολιτική 
και ζητεί, ως εκ τούτου, οι μελλοντικές 
πολυμερείς και διμερείς εμπορικές 
συμφωνίες, να αποτελούν συνεκτικό μέρος 
της βιομηχανικής στρατηγικής η οποία 
βασίζεται στον θεμιτό παγκόσμιο 
ανταγωνισμό, στη διαφάνεια και στην 
πλήρη αμοιβαιότητα·

Or. da

Τροπολογία 6
Marian-Jean Marinescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

  1α. εκτιμά πως η ΕΕ θα πρέπει να ηγηθεί 
στη σύναψη διεθνών εμπορικών 
συμφωνιών για τα περιβαλλοντικά αγαθά 
και τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες 
(EGSA), με έμφαση στις τεχνολογίες 
ανανεώσιμων ενεργειών· τονίζει τη 
σημασία του να απαιτήσει η ΕΕ από τους 
εμπορικούς εταίρους της την πλήρη 
κατάργηση των δασμών, την πλήρη 
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εξάλειψη των μη δασμολογικών εμποδίων 
στο εμπόριο, την μη αποδυνάμωση των 
κανόνων προέλευσης και τη χρήση 
μηχανισμών επιστροφής δασμών·

Or. en

Τροπολογία 7
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

  1α. εκτιμά πως οι εμπορικές συμφωνίες 
θα πρέπει να ενισχύσουν τον 
κατασκευαστικό κλάδο αναγνωρίζοντας 
τη μόνιμη σημασία των ευρωπαϊκών 
κατασκευαστικών βιομηχανιών και 
αποφεύγοντας τους συμψηφισμούς 
βιομηχανικών συμφερόντων προς όφελος 
άλλων κλάδων επιχειρηματικής 
δραστηριότητας· 

Or. en

Τροπολογία 8
Adam Gierek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. Πιστεύει ότι υπάρχει ανάγκη για μια νέα 
ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική, ώστε να 
προωθήσει την περαιτέρω κατασκευή στην 
Ευρώπη και να μην ενθαρρύνει την 
μεταφορά των επιχειρήσεων· είναι της 
άποψης ότι για τις εμπορικές συμφωνίες με 
εξωτερικούς συνεργάτες πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη η ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, οι ΜΜΕ και 

2. Πιστεύει ότι υπάρχει ανάγκη για μια νέα 
ευρωπαϊκή εμπορική και δασμολογική 
πολιτική, ώστε να προωθήσει την 
περαιτέρω κατασκευή στην Ευρώπη βάσει 
των τοπικών πρώτων υλών και να μην 
ενθαρρύνει την μεταφορά των 
επιχειρήσεων εκτός ενιαίας αγοράς· είναι 
της άποψης ότι για τις εμπορικές 
συμφωνίες με εξωτερικούς συνεργάτες 
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η βιομηχανία του γεωργικού κλάδου και 
των τροφίμων· 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι 
παράγοντες που επηρεάζουν την
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας και των ΜΜΕ , 
συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας
του γεωργικού κλάδου και των τροφίμων·
προειδοποιεί τους ευρωπαίους 
βιομηχάνους να μην στηρίζονται σε 
μονοπωλιακούς προμηθευτές πρώτων 
υλών όπως συμβαίνει π.χ. στην 
περίπτωση των προμηθευτών μετάλλων 
σπανίων γαιών·

Or. pl

Τροπολογία 9
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. Πιστεύει ότι υπάρχει ανάγκη για μια νέα 
ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική, ώστε να 
προωθήσει την περαιτέρω κατασκευή στην 
Ευρώπη και να μην ενθαρρύνει την 
μεταφορά των επιχειρήσεων· είναι της 
άποψης ότι για τις εμπορικές συμφωνίες με 
εξωτερικούς συνεργάτες πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη η ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, οι ΜΜΕ και 
η βιομηχανία του γεωργικού κλάδου και 
των τροφίμων·

2. Πιστεύει ότι υπάρχει ανάγκη για μια νέα 
ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική, ώστε να 
προωθήσει την περαιτέρω κατασκευή στην 
Ευρώπη και να μην ενθαρρύνει την 
μεταφορά των επιχειρήσεων· είναι της 
άποψης ότι για τις εμπορικές συμφωνίες με 
εξωτερικούς συνεργάτες πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη η ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, οι ΜΜΕ και 
η βιομηχανία του γεωργικού κλάδου και 
των τροφίμων κι ότι οι εμπορικές 
συμφωνίες θα πρέπει επίσης να 
επιδιώκουν την αντιμετώπιση εκείνων 
των μέτρων των τρίτων χωρών που 
νοθεύουν τον ανταγωνισμό, όπως π.χ. 
είναι οι εξαγωγικοί δασμοί και οι 
αθέμιτες δημόσιες ενισχύσεις υπέρ της 
εγχώριας παραγωγής·

Or. en
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Τροπολογία 10
Andrzej Grzyb

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. Πιστεύει ότι υπάρχει ανάγκη για μια νέα 
ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική, ώστε να 
προωθήσει την περαιτέρω κατασκευή στην 
Ευρώπη και να μην ενθαρρύνει την 
μεταφορά των επιχειρήσεων· είναι της 
άποψης ότι για τις εμπορικές συμφωνίες με 
εξωτερικούς συνεργάτες πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη η ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, οι ΜΜΕ και 
η βιομηχανία του γεωργικού κλάδου και 
των τροφίμων·

2. Πιστεύει ότι υπάρχει ανάγκη για μια νέα 
ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική, ώστε να 
προωθήσει την περαιτέρω κατασκευή στην 
Ευρώπη και να μην ενθαρρύνει την 
μεταφορά των επιχειρήσεων· είναι της 
άποψης ότι για τις εμπορικές συμφωνίες με 
εξωτερικούς συνεργάτες πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη η ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, οι ΜΜΕ και 
η βιομηχανία του γεωργικού κλάδου και 
των τροφίμων, στο πλαίσιο του 
αυξανόμενου εμπορικού ελλείμματος σε 
γεωργικά προϊόντα και των υψηλών 
προδιαγραφών που πρέπει να τηρούνται 
στην ευρωπαϊκή βιομηχανία··

Or. en

Τροπολογία 11
Bendt Bendtsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. Πιστεύει ότι υπάρχει ανάγκη για μια νέα 
ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική, ώστε να
προωθήσει την περαιτέρω κατασκευή στην 
Ευρώπη και να μην ενθαρρύνει την 
μεταφορά των επιχειρήσεων· είναι της 
άποψης ότι για τις εμπορικές συμφωνίες με 
εξωτερικούς συνεργάτες πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη η ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, οι ΜΜΕ και 
η βιομηχανία του γεωργικού κλάδου και 
των τροφίμων·

2. Πιστεύει ότι υπάρχει ανάγκη για μια νέα 
ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική που θα 
αναγνωρίζει την χρησιμότητα τόσο των 
επιχειρήσεων του τομέα της γνώσης όσο 
και των επιχειρήσεων του 
κατασκευαστικού τομέα για την Ευρώπη 
και που θα προωθήσει αναλόγως την 
περαιτέρω κατασκευή στην Ευρώπη και 
δεν θα προσφέρει κίνητρα για την 
μεταφορά των επιχειρήσεων· είναι της 
άποψης ότι για τις εμπορικές συμφωνίες με 
εξωτερικούς συνεργάτες πρέπει να 
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λαμβάνεται υπόψη η ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, οι ΜΜΕ και 
η βιομηχανία του γεωργικού κλάδου και 
των τροφίμων·

Or. da

Τροπολογία 12
Reinhard Bütikofer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. Πιστεύει ότι υπάρχει ανάγκη για μια νέα 
ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική, ώστε να 
προωθήσει την περαιτέρω κατασκευή στην 
Ευρώπη και να μην ενθαρρύνει την 
μεταφορά των επιχειρήσεων· είναι της 
άποψης ότι για τις εμπορικές συμφωνίες με 
εξωτερικούς συνεργάτες πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη η ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, οι ΜΜΕ και 
η βιομηχανία του γεωργικού κλάδου και 
των τροφίμων·

2. Πιστεύει ότι υπάρχει ανάγκη για μια νέα 
ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική, ώστε να 
προωθήσει την περαιτέρω κατασκευή στην 
Ευρώπη και να μην ενθαρρύνει την 
μεταφορά των επιχειρήσεων· είναι της 
άποψης ότι για τις εμπορικές συμφωνίες με 
εξωτερικούς συνεργάτες πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη η ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, οι ΜΜΕ και 
η βιομηχανία του γεωργικού κλάδου και 
των τροφίμων καθώς και η αμοιβαία 
επωφελής συνεργασία με τις 
αναπτυσσόμενες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 13
Andrzej Grzyb

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. Πιστεύει ότι υπάρχει ανάγκη για μια νέα 
ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική, ώστε να 
προωθήσει την περαιτέρω κατασκευή στην 
Ευρώπη και να μην ενθαρρύνει την 
μεταφορά των επιχειρήσεων· είναι της 

(δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)
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άποψης ότι για τις εμπορικές συμφωνίες με 
εξωτερικούς συνεργάτες πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη η ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, οι ΜΜΕ και 
η βιομηχανία του γεωργικού κλάδου και 
των τροφίμων·

Or. pl

Τροπολογία 14
Bendt Bendtsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

  2α. τονίζει τη σημασία της σύναψης 
διμερών συμφωνιών ελευθέρων 
συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και -
ειδικότερα-  των αναδυόμενων 
Νοτιοαμερικανικών και Ασιατικών 
χωρών στο πλαίσιο της αυξανόμενης 
οικονομικής μεγέθυνσης και του 
ελεύθερου ανταγωνισμού σε διεθνή 
κλίμακα βάσει αμοιβαία 
αναγνωρισμένων, διαφανών και δίκαιων 
όρων· δέχεται ότι οι συμφωνίες 
ελευθέρων συναλλαγών όχι μόνο 
επιτρέπουν σε καθένα εκ των 
συμβαλλομένων να επωφελείται από τις 
εξοικονομήσεις κλίμακας, αλλά και 
προσφέρουν την ευκαιρία στην ΕΕ να 
επικεντρωθεί στις βιομηχανίες της 
γνώσης και των κατασκευών, όπου 
διαθέτει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη 
διεθνή αγορά· εκτιμά πως αυτές οι 
συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών 
μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της 
ποσότητας όσο και στη βελτίωση της 
ποιότητας των προϊόντων και των 
υπηρεσιών στη διεθνή αγορά, κι ότι τούτο 
καθίσταται ιδιαίτερα αναγκαίο λόγω των 
δημογραφικών προβλημάτων της 
Ευρώπης·
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Or. da

Τροπολογία 15
António Fernando Correia De Campos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

  2α. λαμβάνει γνώση της προόδου των υπό 
εξέλιξη διαπραγματεύσεων για τη σύναψη 
διμερών συμφωνιών ελευθέρων 
συναλλαγών, που θα καλύπτουν ένα μέρος 
μόνο του συνολικού διεθνούς εμπορίου 
της ΕΕ· τονίζει πως πρέπει να δοθεί 
μεγαλύτερη και εντονότερη προσοχή στις 
αναδυόμενες αγορές στρατηγικής 
σημασίας· τονίζει την ανάγκη μείωσης 
του τρέχοντος εμπορικού ελλείμματος με 
την Κίνα και επίτευξης μεγαλύτερης 
πρόσβασης σε αυτή την επεκτεινόμενη 
αγορά·

Or. en

Τροπολογία 16
Marian-Jean Marinescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

  2α. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
γίνονται μελέτες επιπτώσεων πριν από 
την έναρξη εμπορικών 
διαπραγματεύσεων και πριν από την 
ολοκλήρωσή τους· εκτιμά πως η 
διενέργεια εκ των υστέρων αξιολογήσεων 
μετά την επικύρωση μιας εμπορικής 
συμφωνίας μπορεί να έχει μεγάλη 
σημασία για τη λήψη των 
μεταγενέστερων αποφάσεων·
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Or. en

Τροπολογία 17
Francesco De Angelis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

  2α. εκτιμά πως η ανάπτυξη της 
ευρωπαϊκής εμπορικής πολιτικής πρέπει 
να περιλαμβάνει μια αύξηση των θέσεων 
εργασίας και προς το σκοπό αυτό καλεί 
τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
εγγυηθούν τη δέουσα προστασία των 
επιπέδων απασχόλησης·

Or. it

Τροπολογία 18
António Fernando Correia De Campos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

  2β. τονίζει πως οποιαδήποτε έμφαση στο 
θέμα της πρόσβασης των εταιριών 
παροχής υπηρεσιών στις διεθνείς αγορές 
δεν πρέπει να γίνει σε βάρος του εμπορίου 
βιομηχανικών προϊόντων· τονίζει την 
ανάγκη του να προσφερθούν στον 
ευρωπαϊκό βιομηχανικό κλάδο 
μεγαλύτερες ευκαιρίες στη διεθνή αγορά·

Or. en
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Τροπολογία 19
António Fernando Correia De Campos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

  2γ. τονίζει πως υπό τις παρούσες 
οικονομικές περιστάσεις οι μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) είναι εκείνες 
που πλήττονται περισσότερο από τα μη 
δασμολογικά εμπόδια και από τα ξένα 
ρυθμιστικά συστήματα, ενώ ταυτόχρονα 
έχουν δύσκολη πρόσβαση στη διεθνή 
εμπορική χρηματοδότηση και ασφάλιση 
πιστώσεων· καλεί την Επιτροπή, 
δεδομένης της σημασίας των ΜΜΕ για 
την ευρωπαϊκή οικονομία, να ασχοληθεί 
με τα εμπορικά εμπόδια που αυτές 
αντιμετωπίζουν·

Or. en

Τροπολογία 20
Andrzej Grzyb

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. Θεωρεί ότι συνοχή της εσωτερικής και 
εξωτερικής διάστασης της βιομηχανικής 
πολιτικής πρέπει να ενισχύεται συνεχώς 
προκειμένου να διασφαλίσει ρυθμιστική 
προβλεψιμότητα, σταθερότητα και ίσους 
όρους ανταγωνισμού για την ευρωπαϊκή 
βιομηχανία τόσο στην εσωτερική όσο και 
στην εξωτερική αγορά·

3. Θεωρεί ότι συνοχή της εσωτερικής και 
εξωτερικής διάστασης της βιομηχανικής 
πολιτικής πρέπει να ενισχύεται συνεχώς 
προκειμένου να διασφαλίσει ρυθμιστική 
προβλεψιμότητα, σταθερότητα και ίσους 
όρους ανταγωνισμού για την ευρωπαϊκή 
βιομηχανία τόσο στην εσωτερική όσο και 
στην εξωτερική αγορά· ζητεί συνεπώς να 
ληφθούν μέτρα στους εξής τομείς: των 
κανονιστικών συνομιλιών με τους 
βασικούς εμπορικούς εταίρους της ΕΕ 
όπως είναι οι ΗΠΑ, της κατάρτισης 
διεθνών προδιαγραφών, της 
απελευθέρωσης των προστατευμένων 



PE460.632v01-00 14/29 AM\859016EL.doc

EL

αγορών μέσω της πλήρους κατάργησης 
των δασμολογικών και μη δασμολογικών 
εμποδίων στο εμπόριο, της 
καταπολέμησης των απομιμήσεων και 
του αθέμιτου ανταγωνισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων 
μορφών κοινωνικού και περιβαλλοντικού 
ντάμπιγκ, και της ενίσχυσης των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας·

Or. en

Τροπολογία 21
Bendt Bendtsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. Θεωρεί ότι συνοχή της εσωτερικής και 
εξωτερικής διάστασης της βιομηχανικής 
πολιτικής πρέπει να ενισχύεται συνεχώς 
προκειμένου να διασφαλίσει ρυθμιστική 
προβλεψιμότητα, σταθερότητα και ίσους 
όρους ανταγωνισμού για την ευρωπαϊκή 
βιομηχανία τόσο στην εσωτερική όσο και 
στην εξωτερική αγορά·

3. Θεωρεί ότι συνοχή της εσωτερικής και 
εξωτερικής διάστασης της βιομηχανικής 
πολιτικής πρέπει να ενισχύεται συνεχώς 
προκειμένου να διασφαλίσει ρυθμιστική 
προβλεψιμότητα, απλότητα, σταθερότητα 
και ίσους όρους ανταγωνισμού για την 
ευρωπαϊκή βιομηχανία τόσο στην 
εσωτερική όσο και στην εξωτερική αγορά·

Or. da

Τροπολογία 22
António Fernando Correia De Campos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

  3α. τονίζει τη σημασία του να προαχθεί 
με τις τρίτες χώρες η σύγκλιση ή η 
ισοδυναμία των διεθνών προδιαγραφών 
και των μεθόδων πιστοποίησης· ζητεί να 
προωθηθεί η εναρμόνιση κανονισμών 
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μεταξύ των ξένων αγορών και της ενιαίας 
αγοράς, ώστε να περιορισθούν οι περιττές 
δαπάνες των επιχειρήσεων και να 
εξαλειφθούν οι κανονιστικοί φραγμοί και 
να επιταχυνθούν οι καινοτομίες και η 
πρόσβαση στο εμπόριο·

Or. en

Τροπολογία 23
António Fernando Correia De Campos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

  3β. τονίζει πως μια τέτοια εναρμόνιση δεν 
μπορεί να επιτευχθεί με αντίτιμο την 
επιβολή χαμηλότερων προδιαγραφών 
στους τομείς των τεχνικών ζητημάτων, 
της υγείας και της ασφάλειας· καλεί την 
Επιτροπή να προστατεύσει τις 
ευρωπαϊκές προδιαγραφές και να 
επιβάλει αποτελεσματικά την τήρησή 
τους από τους εισαγωγείς και τους 
οικονομικούς φορείς που εμπορεύονται τα 
προϊόντα τους μέσα στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 24
Reinhard Bütikofer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. Ζητεί από τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να αναπτύξουν ένα ευνοϊκό 
περιβάλλον για να προωθείται η ίδρυση 
επιχειρήσεων και η ανταλλαγή νέων 
επιχειρηματιών, και για να δημιουργηθούν 

4. Ζητεί από τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να αναπτύξουν ένα ευνοϊκό 
περιβάλλον για να προωθείται η ίδρυση 
επιχειρήσεων και η ανταλλαγή νέων 
επιχειρηματιών, για να δημιουργηθούν οι 
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οι προϋποθέσεις για την διεθνοποίηση των 
ευρωπαϊκών ΜΜΕ καθώς και για την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και 
της ανάπτυξης προκειμένου να 
προστατεύσουν την θέση τους από τον 
αθέμιτο ανταγωνισμό·

προϋποθέσεις για την διεθνοποίηση των 
ευρωπαϊκών ΜΜΕ και την ενίσχυση των 
καινοτόμων ικανοτήτων τους, ειδικά ως 
προς τη δημιουργία μιας οικονομίας με 
χαμηλές εκπομπές άνθρακα, καθώς και 
για την ανταγωνιστικότητα και την 
ανάπτυξή τους προκειμένου να 
προστατεύσουν την θέση τους από τον 
αθέμιτο ανταγωνισμό·

Or. en

Τροπολογία 25
Adam Gierek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. Ζητεί από τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να αναπτύξουν ένα ευνοϊκό 
περιβάλλον για να προωθείται η ίδρυση 
επιχειρήσεων και η ανταλλαγή νέων 
επιχειρηματιών, και για να δημιουργηθούν 
οι προϋποθέσεις για την διεθνοποίηση των 
ευρωπαϊκών ΜΜΕ καθώς και για την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της 
ανάπτυξης προκειμένου να προστατεύσουν 
την θέση τους από τον αθέμιτο 
ανταγωνισμό·

4. Ζητεί από τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να αναπτύξουν ένα ευνοϊκό 
περιβάλλον για να προωθείται η ίδρυση 
επιχειρήσεων και η ανταλλαγή νέων 
επιχειρηματιών, και για να δημιουργηθούν 
οι προϋποθέσεις στον τομέα των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 
για την διεθνοποίηση των ευρωπαϊκών 
ΜΜΕ καθώς και για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης 
προκειμένου να προστατεύσουν την θέση 
τους από τον αθέμιτο ανταγωνισμό·

Or. pl

Τροπολογία 26
Francesco De Angelis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. Ζητεί από τα κράτη μέλη και την 4. Ζητεί από τα κράτη μέλη και την 
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Επιτροπή να αναπτύξουν ένα ευνοϊκό 
περιβάλλον για να προωθείται η ίδρυση 
επιχειρήσεων και η ανταλλαγή νέων 
επιχειρηματιών, και για να δημιουργηθούν 
οι προϋποθέσεις για την διεθνοποίηση των 
ευρωπαϊκών ΜΜΕ καθώς και για την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της 
ανάπτυξης προκειμένου να προστατεύσουν 
την θέση τους από τον αθέμιτο 
ανταγωνισμό·

Επιτροπή να αναπτύξουν ένα ευνοϊκό 
περιβάλλον για να προωθείται η ίδρυση 
επιχειρήσεων και η ανταλλαγή νέων 
επιχειρηματιών, και για να δημιουργηθούν 
οι προϋποθέσεις για την διεθνοποίηση των 
ευρωπαϊκών ΜΜΕ χάρη σε μέτρα 
στήριξης αποσκοπούντα στην ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης 
προκειμένου να προστατεύσουν την θέση 
τους από τον αθέμιτο ανταγωνισμό·

Or. it

Τροπολογία 27
Daniël van der Stoep, Laurence J.A.J. Stassen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. Ζητεί από τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να αναπτύξουν ένα ευνοϊκό 
περιβάλλον για να προωθείται η ίδρυση 
επιχειρήσεων και η ανταλλαγή νέων 
επιχειρηματιών, και για να δημιουργηθούν 
οι προϋποθέσεις για την διεθνοποίηση των 
ευρωπαϊκών ΜΜΕ καθώς και για την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της 
ανάπτυξης προκειμένου να προστατεύσουν 
την θέση τους από τον αθέμιτο 
ανταγωνισμό·

4. Ζητεί από τα κράτη μέλη να αναπτύξουν 
ένα ευνοϊκό περιβάλλον για να προωθείται 
η ίδρυση επιχειρήσεων και η ανταλλαγή 
νέων επιχειρηματιών, και για να 
δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την 
διεθνοποίηση των ευρωπαϊκών ΜΜΕ 
καθώς και για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης 
προκειμένου να προστατεύσουν την θέση 
τους από τον αθέμιτο ανταγωνισμό·

Or. nl

Τροπολογία 28
Ioan Enciu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. Ζητεί από τα κράτη μέλη και την 4. Ζητεί από τα κράτη μέλη και την 
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Επιτροπή να αναπτύξουν ένα ευνοϊκό 
περιβάλλον για να προωθείται η ίδρυση 
επιχειρήσεων και η ανταλλαγή νέων 
επιχειρηματιών, και για να δημιουργηθούν 
οι προϋποθέσεις για την διεθνοποίηση των 
ευρωπαϊκών ΜΜΕ καθώς και για την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της 
ανάπτυξης προκειμένου να προστατεύσουν 
την θέση τους από τον αθέμιτο 
ανταγωνισμό·

Επιτροπή να αναπτύξουν ένα ευνοϊκό 
περιβάλλον για να προωθείται η ίδρυση 
επιχειρήσεων και η ανταλλαγή νέων 
επιχειρηματιών, και για να δημιουργηθούν 
οι προϋποθέσεις για την διεθνοποίηση των 
ευρωπαϊκών ΜΜΕ καθώς και για την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της 
ανάπτυξης προκειμένου να προστατεύσουν 
την θέση τους από τον αθέμιτο ή τον 
στρεβλωμένο ανταγωνισμό·

Or. en

Τροπολογία 29
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. Ζητεί από τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να αναπτύξουν ένα ευνοϊκό 
περιβάλλον για να προωθείται η ίδρυση 
επιχειρήσεων και η ανταλλαγή νέων 
επιχειρηματιών, και για να δημιουργηθούν 
οι προϋποθέσεις για την διεθνοποίηση των 
ευρωπαϊκών ΜΜΕ καθώς και για την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της 
ανάπτυξης προκειμένου να προστατεύσουν 
την θέση τους από τον αθέμιτο 
ανταγωνισμό·

4. Ζητεί από τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να αναπτύξουν ένα ευνοϊκό 
περιβάλλον για να προωθείται η ίδρυση 
και ανάπτυξη επιχειρήσεων και η 
ανταλλαγή νέων επιχειρηματιών, και για 
να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την 
διεθνοποίηση των ευρωπαϊκών ΜΜΕ 
καθώς και για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης 
προκειμένου να προστατεύσουν την θέση 
τους από τον αθέμιτο ανταγωνισμό·

Or. ro

Τροπολογία 30
Zigmantas Balčytis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

  4α. τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης και 
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προστασίας των ανταγωνιστικών 
πλεονεκτημάτων που η ΕΕ διαθέτει στον 
τομέα των καινοτόμων προϊόντων· εκτιμά 
πως πρέπει να επιτραπεί μια προσωρινή 
ελευθερία κυκλοφορίας για την παροχή 
υπηρεσιών, ώστε να μπορούν να 
προσλαμβάνονται ειδικευμένοι υπάλληλοι 
και οι επιχειρήσεις και τα ερευνητικά 
κέντρα στην ΕΕ να μπορέσουν να 
διατηρήσουν την ηγετική θέση τους στον 
τομέα της καινοτομίας·

Or. lt

Τροπολογία 31
Zigmantas Balčytis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

  4β. εκτιμά πως οι διαφορετικές 
νομοθετικές ρυθμίσεις και οι 
διαφορετικοί κανονισμοί καθώς και η 
απουσία ή η μη εφαρμογή κοινών 
προδιαγραφών εμποδίζουν τις 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις -λόγω του 
υψηλού κόστους των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων στο εξωτερικό- να 
αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές 
τους· τονίζει τη σημασία μιας καλύτερης 
ρυθμιστικής συνεργασίας προκειμένου να 
προωθηθεί η ισοδυναμία ή η σύγκλιση 
των κανόνων και προδιαγραφών και των 
διαδικασιών δοκιμής και πιστοποίησης 
και έτσι να μειωθούν τα λειτουργικά 
έξοδα σε διεθνές επίπεδο·

Or. lt
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Τροπολογία 32
Zigmantas Balčytis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

  4γ. θεωρεί λυπηρό το ότι οι ξένες αγορές 
δημοσίων έργων και προμηθειών 
παραμένουν κλειστές για τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις· εκτιμά πως πρέπει να γίνει 
μια μεγαλύτερη προσπάθεια για να 
βελτιωθεί η πρόσβαση των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων στις ξένες αγορές δημοσίων 
έργων και προμηθειών·

Or. lt

Τροπολογία 33
Daniël van der Stoep, Laurence J.A.J. Stassen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. Τονίζει την σημασία της διαθεσιμότητας 
των πρώτων υλών για την ανάπτυξη και 
την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας· ζητεί, συνεπώς, από την 
Επιτροπή να παρουσιάσει μια φιλόδοξη 
και συνολική ευρωπαϊκή στρατηγική για 
τις πρώτες ύλες με συγκεκριμένα μέτρα 
για την βελτίωση της πρόσβασης στις 
πρώτες ύλες τόσο στις εσωτερικές όσο 
και στις εξωτερικές αγορές·

5. Τονίζει την σημασία της διαθεσιμότητας 
των πρώτων υλών για την ανάπτυξη και 
την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας· 

Or. nl
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Τροπολογία 34
Andrzej Grzyb

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. Τονίζει την σημασία της διαθεσιμότητας 
των πρώτων υλών για την ανάπτυξη και 
την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας· ζητεί, συνεπώς, από την 
Επιτροπή να παρουσιάσει μια φιλόδοξη 
και συνολική ευρωπαϊκή στρατηγική για 
τις πρώτες ύλες με συγκεκριμένα μέτρα για 
την βελτίωση της πρόσβασης στις πρώτες 
ύλες τόσο στις εσωτερικές όσο και στις 
εξωτερικές αγορές·

5. Τονίζει την σημασία της διαθεσιμότητας 
των πρώτων υλών για την ανάπτυξη και 
την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας· ζητεί, συνεπώς, από την 
Επιτροπή να παρουσιάσει μια φιλόδοξη 
και συνολική ευρωπαϊκή στρατηγική για 
τις πρώτες ύλες με συγκεκριμένα μέτρα για 
την βελτίωση της πρόσβασης στις πρώτες 
ύλες τόσο στις εσωτερικές όσο και στις 
εξωτερικές αγορές και για περαιτέρω 
πρόοδο στους τομείς της ανακύκλωσης, 
της υποκατάστασης, της διαχείρισης 
απορριμμάτων, της κοινής αξιοποίησης 
ερευνών και δεδομένων σε θέματα 
πρώτων υλών·

Or. en

Τροπολογία 35
Adam Gierek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. Τονίζει την σημασία της διαθεσιμότητας 
των πρώτων υλών για την ανάπτυξη και 
την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας· ζητεί, συνεπώς, από την 
Επιτροπή να παρουσιάσει μια φιλόδοξη
και συνολική ευρωπαϊκή στρατηγική για 
τις πρώτες ύλες με συγκεκριμένα μέτρα για 
την βελτίωση της πρόσβασης στις πρώτες 
ύλες τόσο στις εσωτερικές όσο και στις 
εξωτερικές αγορές·

5. Τονίζει την σημασία της διαθεσιμότητας 
των πρώτων υλών, των 
ημικατεργασμένων προϊόντων και της 
ενέργειας, για την ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας· ζητεί, συνεπώς, από την 
Επιτροπή να παρουσιάσει μια φιλόδοξη 
και συνολική ευρωπαϊκή στρατηγική για 
τις πρώτες ύλες με συγκεκριμένα μέτρα 
στήριξης των επενδύσεων για την 
βελτίωση της πρόσβασης στις πηγές 
πρώτων υλών τόσο στις εσωτερικές όσο 
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και στις εξωτερικές αγορές·

Or. pl

Τροπολογία 36
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. Τονίζει την σημασία της διαθεσιμότητας 
των πρώτων υλών για την ανάπτυξη και 
την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας· ζητεί, συνεπώς, από την 
Επιτροπή να παρουσιάσει μια φιλόδοξη 
και συνολική ευρωπαϊκή στρατηγική για 
τις πρώτες ύλες με συγκεκριμένα μέτρα για 
την βελτίωση της πρόσβασης στις πρώτες 
ύλες τόσο στις εσωτερικές όσο και στις 
εξωτερικές αγορές·

5. Τονίζει την σημασία της διαθεσιμότητας 
κατά τρόπο υπεύθυνο των πρώτων υλών 
για την ανάπτυξη της οικολογικά 
αποδοτικής βιομηχανίας και για την 
ενίσχυση ανταγωνιστικότητας της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας· ζητεί, συνεπώς, 
από την Επιτροπή να παρουσιάσει μια 
φιλόδοξη και συνολική ευρωπαϊκή 
στρατηγική για τις πρώτες ύλες με 
συγκεκριμένα μέτρα για την βελτίωση της 
πρόσβασης στις πρώτες ύλες τόσο στις 
εσωτερικές όσο και στις εξωτερικές 
αγορές·

Or. ro

Τροπολογία 37
Reinhard Bütikofer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. Τονίζει την σημασία της διαθεσιμότητας 
των πρώτων υλών για την ανάπτυξη και 
την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας· ζητεί, συνεπώς, από την 
Επιτροπή να παρουσιάσει μια φιλόδοξη 
και συνολική ευρωπαϊκή στρατηγική για 
τις πρώτες ύλες με συγκεκριμένα μέτρα για 
την βελτίωση της πρόσβασης στις πρώτες 

5. Τονίζει την σημασία της διαθεσιμότητας 
των πρώτων υλών για την ανάπτυξη και 
την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας· ζητεί, συνεπώς, από την 
Επιτροπή να παρουσιάσει μια φιλόδοξη 
και συνολική ευρωπαϊκή στρατηγική για 
τις πρώτες ύλες με συγκεκριμένα μέτρα για 
μια ενεργό πολιτική στους τομείς της 
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ύλες τόσο στις εσωτερικές όσο και στις 
εξωτερικές αγορές·

αποτελεσματικής χρήσης των πόρων και 
της ανακύκλωσης και για την βελτίωση 
της ισότιμης πρόσβασης στις πρώτες ύλες 
τόσο στις εσωτερικές όσο και στις 
εξωτερικές αγορές·

Or. en

Τροπολογία 38
Ioan Enciu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. Τονίζει την σημασία της διαθεσιμότητας 
των πρώτων υλών για την ανάπτυξη και 
την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας· ζητεί, συνεπώς, από την 
Επιτροπή να παρουσιάσει μια φιλόδοξη 
και συνολική ευρωπαϊκή στρατηγική για 
τις πρώτες ύλες με συγκεκριμένα μέτρα για 
την βελτίωση της πρόσβασης στις πρώτες 
ύλες τόσο στις εσωτερικές όσο και στις 
εξωτερικές αγορές·

5. Τονίζει την σημασία της διαθεσιμότητας 
των πρώτων υλών για την ανάπτυξη και 
την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας· ζητεί, συνεπώς, από την 
Επιτροπή να παρουσιάσει μια φιλόδοξη 
και συνολική ευρωπαϊκή στρατηγική για 
τις πρώτες ύλες με συγκεκριμένα μέτρα για 
την βελτίωση της πρόσβασης στις πρώτες 
ύλες τόσο στις εσωτερικές όσο και στις 
εξωτερικές αγορές· τονίζει πως θα 
μπορούσε να εφαρμοστεί η μέθοδος της 
ανάκτησης μεταλλευμάτων από 
ηλεκτρονικά εξαρτήματα (urban mining)·

Or. en

Τροπολογία 39
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

  5α. τονίζει τη σημασία της έρευνας στον 
τομέα των εναλλακτικών πηγών 
ενέργειας, και ειδικά των πηγών 
ανανεώσιμης ενέργειας, καθώς και στους 
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τομείς της ενεργειακής απόδοσης και της 
εξοικονόμησης ενέργειας, προκειμένου να 
μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα 
προβλήματα που προκαλεί η κλιματική 
αλλαγή και για να συμβάλουμε στην 
παγκόσμια προσπάθεια μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου·

Or. ro

Τροπολογία 40
Reinhard Bütikofer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. Υπογραμμίζει την σημασία του 
εμπορίου της ενέργειας και της 
διαθεσιμότητας των πηγών ενέργειας 
καθώς και την ανάγκη της αρχής της 
αμοιβαιότητας κατά το άνοιγμα της 
αγοράς ενέργειας στον ανταγωνισμό, για 
την διαφύλαξη των συμφερόντων των 
ευρωπαίων καταναλωτών και της 
ενεργειακής βιομηχανίας.

6. Υπογραμμίζει την σημασία των 
πολυμερών κανόνων στο εμπόριο της 
ενέργειας οι οποίοι να εγγυώνται 
συνθήκες δίκαιης και ισότιμης 
πρόσβασης στις αειφόρους και ασφαλείς 
πηγές ενέργειας καθώς και την ανάγκη 
μακροπρόθεσμων θετικών συσχετισμών 
μεταξύ των συμφερόντων των ευρωπαίων 
πολιτών και των ενεργειακών φορέων, σε 
συμφωνία προς τους συμφωνημένους 
επιστημονικούς στόχους που αφορούν την 
κλιματική αλλαγή.

Or. en

Τροπολογία 41
Zigmantas Balčytis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. Υπογραμμίζει την σημασία του 
εμπορίου της ενέργειας και της 
διαθεσιμότητας των πηγών ενέργειας 

6. εκτιμά πως η αειφόρος και αδιάλειπτη 
ροή πρώτων υλών και ενέργειας είναι 
στρατηγικής σημασίας για την 
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καθώς και την ανάγκη της αρχής της 
αμοιβαιότητας κατά το άνοιγμα της αγοράς 
ενέργειας στον ανταγωνισμό, για την 
διαφύλαξη των συμφερόντων των 
ευρωπαίων καταναλωτών και της 
ενεργειακής βιομηχανίας.

ανταγωνιστικότητα της ΕΕ· υπογραμμίζει
την σημασία του εμπορίου της ενέργειας 
και της διαθεσιμότητας των πηγών 
ενέργειας καθώς και την ανάγκη της αρχής 
της αμοιβαιότητας κατά το άνοιγμα της 
αγοράς ενέργειας στον ανταγωνισμό, για 
την διαφύλαξη των συμφερόντων των 
ευρωπαίων καταναλωτών και της 
ενεργειακής βιομηχανίας.

Or. lt

Τροπολογία 42
Andrzej Grzyb

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. Υπογραμμίζει την σημασία του 
εμπορίου της ενέργειας και της 
διαθεσιμότητας των πηγών ενέργειας 
καθώς και την ανάγκη της αρχής της 
αμοιβαιότητας κατά το άνοιγμα της αγοράς 
ενέργειας στον ανταγωνισμό, για την 
διαφύλαξη των συμφερόντων των 
ευρωπαίων καταναλωτών και της 
ενεργειακής βιομηχανίας.

6. Υπογραμμίζει την σημασία του 
εμπορίου της ενέργειας και της 
διαθεσιμότητας των πηγών ενέργειας 
καθώς και την ανάγκη της αρχής της 
αμοιβαιότητας κατά το άνοιγμα της αγοράς 
ενέργειας στον ανταγωνισμό, με σκοπό 
την διαφύλαξη των συμφερόντων των 
ευρωπαίων καταναλωτών και της 
ενεργειακής βιομηχανίας.

Or. pl

Τροπολογία 43
António Fernando Correia De Campos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

  6α. διαπιστώνει πως η Επιτροπή 
προβλέπει περαιτέρω χρήση των 
έκτακτων μονομερών εμπορικών 
παραχωρήσεων σε περιπτώσεις φυσικών 
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καταστροφών· τονίζει πως το βάρος 
αυτών των μέτρων δεν καλύπτεται 
ομοιόμορφα από όλα τα κράτη μέλη, 
πλήττοντας κατά προτίμηση 
συγκεκριμένες χώρες, περιφέρειες, 
βιομηχανικούς κλάδους και θέσεις 
εργασίας· καλεί την Επιτροπή να 
διενεργεί μια προσεκτική εκ των 
προτέρων (ex ante) εκτίμηση των 
επιπτώσεων των μηχανισμών αυτού του 
είδους·

Or. en

Τροπολογία 44
Andrzej Grzyb

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

  6α. τονίζει την ανάγκη, όπου χρειαστεί, 
αφενός αποτελεσματικής χρήσης των 
μηχανισμών εμπορικής άμυνας που 
αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των 
αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και 
αφετέρου παραχώρησης αμοιβαίας 
πρόσβασης στις συμβάσεις δημοσίων 
προμηθειών και έργων, που προσφέρουν 
επιχειρηματικές ευκαιρίες σε τομείς όπου 
οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες είναι 
εξαιρετικά ανταγωνιστικές·

Or. en

Τροπολογία 45
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6α (νέα)



AM\859016EL.doc 27/29 PE460.632v01-00

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

  6α. καλεί την Επιτροπή, λόγω της του 
οικονομικού δυναμικού και των 
δυνατοτήτων στην Ινδία, τη Ρωσία, την 
Κίνα και την περιφέρεια Mercosur στους 
τομείς της ανάπτυξης και της 
καινοτομίας και λόγω της εκεί ύπαρξης 
πρώτων υλών, να επισπεύσει την σύναψη 
συμφωνιών ανάμεσα στην ΕΕ και στο 
Mercosur, την Ινδία, τη Ρωσία και την 
Κίνα, μαζί και με ειδικές διατάξεις για 
την ανάπτυξη του εμπορίου·

Or. ro

Τροπολογία 46
Francesco De Angelis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

  6α. ζητεί να υποστηριχθεί και να 
προωθηθεί η "πράσινη ανάπτυξη", η 
αποτελεσματική χρήση των πόρων και η 
προστασία της βιοποικιλότητας, στο 
πλαίσιο ενός θεμιτού και βιώσιμου 
ανταγωνισμού·

Or. it

Τροπολογία 47
António Fernando Correia De Campos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

  6β. τονίζει ότι, στο πλαίσιο της 
παγκοσμιοποίησης, ένα πιο ανοικτό 
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διεθνές εμπορικό σύστημα παράγει 
διαφορετικά αποτελέσματα σε καθεμία 
από τις χώρες της Ευρώπης, πλήττοντας 
την εσωτερική συνοχή· τονίζει την 
ανάγκη επέκτασης και απλοποίησης του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση ως μηχανισμού που 
βοηθάει στην αντιμετώπιση των 
αρνητικών επιπτώσεων της 
παγκοσμιοποίησης· ζητεί επί πλέον την 
ενεργοποίηση των κατάλληλων 
εσωτερικών ευρωπαϊκών πολιτικών,
όπως είναι π.χ. η στήριξη της 
καινοτομίας και των ΜΜΕ, ώστε να 
επιταχυνθεί η αναδιάρθρωση και 
προσαρμογή των μειονεκτικών 
περιφερειών απέναντι στις νέες συνθήκες 
του εμπορίου·

Or. en

Τροπολογία 48
Andrzej Grzyb

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

  6β. εκτιμά πως η επίτευξη των 
κλιματικών στόχων είναι δυνατή μόνον 
μέσω της συνεργασίας με τους 
βασικότερους εμπορικούς εταίρους της 
ΕΕ, που ταυτόχρονα είναι και οι 
μεγαλύτεροι παραγωγοί διοξειδίου του 
άνθρακα· είναι συνεπώς πεπεισμένο ότι 
μόνον μια παγκόσμια, πολυμερής 
κλιματική συμφωνία θα επέτρεπε στην 
ευρωπαϊκή βιομηχανία να διατηρήσει την 
ανταγωνιστικότητά της· είναι επίσης 
πεπεισμένο ότι οι εμπορικές συμφωνίες 
πρέπει να περιλαμβάνουν συμμετρικές 
υποχρεώσεις στο θέμα των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου σε ό,τι αφορά 
την παραγωγή των εισαγόμενων στην ΕΕ 
εμπορευμάτων·
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Or. en


