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Τροπολογία 1
Ramona Nicole Mănescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υποστηρίζει ότι ο βιομηχανικός τομέας 
εξακολουθεί να αποτελεί βασικό μοχλό για 
την ανάπτυξη, την καινοτομία και την 
αειφορία και τονίζει ότι αυτός ο 
βιομηχανικός τομέας έχει πληγεί σε 
μεγάλο βαθμό από τις επιπτώσεις της 
συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης· 
επισημαίνει ότι η συνολική παραγωγή 
είναι κατά 10% χαμηλότερη απ’ ό,τι πριν 
από την κρίση και ότι χάθηκαν 
περισσότερες από 3 εκατομμύρια θέσεις 
εργασίας στη βιομηχανία·

1. τονίζει ότι, παρόλο που ο βιομηχανικός 
τομέας έχει πληγεί σε μεγάλο βαθμό από 
τις επιπτώσεις της συνεχιζόμενης 
οικονομικής κρίσης, εξακολουθεί να 
αποτελεί βασικό μοχλό για την επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020 
όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη,
την απασχόληση, την καινοτομία, την 
έρευνα, την ανάπτυξη, την αειφορία και 
την ανταγωνιστικότητα· επισημαίνει ότι η 
συνολική παραγωγή είναι κατά 10% 
χαμηλότερη απ’ ό,τι πριν από την κρίση 
και ότι χάθηκαν περισσότερες από 3 
εκατομμύρια θέσεις εργασίας στη 
βιομηχανία·

Or. en

Τροπολογία 2
Karima Delli, Νίκος Χρυσόγελος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υποστηρίζει ότι ο βιομηχανικός τομέας 
εξακολουθεί να αποτελεί βασικό μοχλό για 
την ανάπτυξη, την καινοτομία και την 
αειφορία και τονίζει ότι αυτός ο 
βιομηχανικός τομέας έχει πληγεί σε 
μεγάλο βαθμό από τις επιπτώσεις της 
συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης· 
επισημαίνει ότι η συνολική παραγωγή 
είναι κατά 10% χαμηλότερη απ’ ό,τι πριν 
από την κρίση και ότι χάθηκαν 

1. υποστηρίζει ότι ο βιομηχανικός τομέας 
εξακολουθεί να αποτελεί βασικό μοχλό για 
την ανάπτυξη, την καινοτομία και την 
απασχόληση και τονίζει ότι αυτός ο 
βιομηχανικός τομέας έχει πληγεί σε 
μεγάλο βαθμό από τις επιπτώσεις της 
συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης· 
επισημαίνει ότι η συνολική παραγωγή 
είναι κατά 10% χαμηλότερη απ’ ό,τι πριν 
από την κρίση και ότι χάθηκαν 
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περισσότερες από 3 εκατομμύρια θέσεις 
εργασίας στη βιομηχανία·

περισσότερες από 3 εκατομμύρια θέσεις 
εργασίας στη βιομηχανία· υπογραμμίζει 
ότι το μέλλον της βιομηχανικής 
ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης θα 
πρέπει να βασίζεται στην αρχή της 
βιωσιμότητας·

Or. en

Τροπολογία 3
Vasilica Viorica Dăncilă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υποστηρίζει ότι ο βιομηχανικός τομέας 
εξακολουθεί να αποτελεί βασικό μοχλό για 
την ανάπτυξη, την καινοτομία και την 
αειφορία και τονίζει ότι αυτός ο 
βιομηχανικός τομέας έχει πληγεί σε 
μεγάλο βαθμό από τις επιπτώσεις της 
συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης· 
επισημαίνει ότι η συνολική παραγωγή 
είναι κατά 10% χαμηλότερη απ’ ό,τι πριν 
από την κρίση και ότι χάθηκαν 
περισσότερες από 3 εκατομμύρια θέσεις 
εργασίας στη βιομηχανία·

1. υποστηρίζει ότι ο βιομηχανικός τομέας 
εξακολουθεί να αποτελεί βασικό μοχλό για 
την ανάπτυξη, την καινοτομία και την 
αειφορία και τονίζει ότι αυτός ο 
βιομηχανικός τομέας έχει πληγεί σε 
μεγάλο βαθμό από τις επιπτώσεις της 
συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης· 
επισημαίνει ότι η συνολική παραγωγή 
είναι κατά 10% χαμηλότερη απ’ ό,τι πριν 
από την κρίση και ότι χάθηκαν 
περισσότερες από 3 εκατομμύρια θέσεις 
εργασίας στη βιομηχανία· σημειώνει ότι 
υπάρχει επίσης ο κίνδυνος αυξανόμενων 
ελλείψεων σε εργαζομένους με 
εξειδικευμένες δεξιότητες ειδικά 
προσαρμοσμένες στις ανάγκες της 
βιομηχανίας·

Or. ro

Τροπολογία 4
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. θεωρεί ότι η βιομηχανία αποτελεί 
αναμφισβήτητα ένα από τα 
σημαντικότερα πλεονεκτήματα που 
διαθέτει η ΕΕ σε διεθνές επίπεδο, καθώς, 
χωρίς αυτήν, η ΕΕ δεν θα διαδραμάτιζε 
τόσο σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια 
ισορροπία των οικονομικών δυνάμεων· 

Or. ro

Τροπολογία 5
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. εκφράζει την ανησυχία του για την 
μαζική αποβιομηχάνιση η οποία έχει 
επηρεάσει πολλά παραδοσιακά 
βιομηχανικά κέντρα της Ευρώπης κατά 
τα τελευταία έτη, με αποτέλεσμα τη 
δραματική αύξηση της ανεργίας και τη 
δημιουργία πολλών δημογραφικών 
προβλημάτων· 

Or. ro

Τροπολογία 6
Karima Delli, Νίκος Χρυσόγελος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για 
τις συνέπειες της δημοσιονομικής και 
οικονομικής ύφεσης και την αύξηση των 
ανισοτήτων στην ΕΕ, ιδίως μεταξύ των 

2. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για
τις συνέπειες της δημοσιονομικής και 
οικονομικής ύφεσης και την αύξηση των 
ανισοτήτων στην ΕΕ, ιδίως μεταξύ των 
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περιφερειών της όσον αφορά την 
παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα 
και την ευημερία· επισημαίνει ότι χωρίς 
ισχυρά μέτρα πολιτικής και τη διάθεση 
επαρκών οικονομικών πόρων για την 
υποστήριξη μιας νέας βιομηχανικής
«επανάστασης» στην ΕΕ, η απότομη 
μείωση θα έχει σοβαρό αρνητικό 
αντίκτυπο όχι μόνο στην παραγωγή της 
ΕΕ, αλλά και στην κοινωνική και εδαφική 
συνοχή·

περιφερειών της όσον αφορά την 
παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα 
και την ευημερία· επισημαίνει ότι χωρίς 
ισχυρά μέτρα πολιτικής και τη διάθεση 
επαρκών οικονομικών πόρων για την 
υποστήριξη μιας βιομηχανικής
«αναγέννησης» με σκοπό την οικοδόμηση 
μιας βιώσιμης Ευρώπης, η απότομη 
μείωση θα έχει σοβαρό αρνητικό 
αντίκτυπο όχι μόνο στην παραγωγή της 
ΕΕ, αλλά και στην κοινωνική και εδαφική 
συνοχή·

Or. en

Τροπολογία 7
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για 
τις συνέπειες της δημοσιονομικής και 
οικονομικής ύφεσης και την αύξηση των 
ανισοτήτων στην ΕΕ, ιδίως μεταξύ των 
περιφερειών της όσον αφορά την 
παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα 
και την ευημερία· επισημαίνει ότι χωρίς 
ισχυρά μέτρα πολιτικής και τη διάθεση 
επαρκών οικονομικών πόρων για την 
υποστήριξη μιας νέας βιομηχανικής 
«επανάστασης» στην ΕΕ, η απότομη 
μείωση θα έχει σοβαρό αρνητικό 
αντίκτυπο όχι μόνο στην παραγωγή της 
ΕΕ, αλλά και στην κοινωνική και εδαφική 
συνοχή·

2. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για 
τις συνέπειες της δημοσιονομικής και 
οικονομικής ύφεσης, τη μείωση των 
επενδύσεων και την αύξηση των 
ανισοτήτων στην ΕΕ, ιδίως μεταξύ των 
περιφερειών της όσον αφορά την 
παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα 
και την ευημερία· επισημαίνει ότι χωρίς 
ισχυρά μέτρα πολιτικής και τη διάθεση 
επαρκών οικονομικών πόρων για την 
υποστήριξη μιας νέας βιομηχανικής 
«επανάστασης» στην ΕΕ, η απότομη 
μείωση θα έχει σοβαρό αρνητικό 
αντίκτυπο όχι μόνο στην παραγωγή της 
ΕΕ, αλλά και στην κοινωνική και εδαφική 
συνοχή·

Or. fr

Τροπολογία 8
Alain Cadec
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για 
τις συνέπειες της δημοσιονομικής και 
οικονομικής ύφεσης και την αύξηση των 
ανισοτήτων στην ΕΕ, ιδίως μεταξύ των 
περιφερειών της όσον αφορά την 
παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα 
και την ευημερία· επισημαίνει ότι χωρίς 
ισχυρά μέτρα πολιτικής και τη διάθεση 
επαρκών οικονομικών πόρων για την 
υποστήριξη μιας νέας βιομηχανικής 
«επανάστασης» στην ΕΕ, η απότομη 
μείωση θα έχει σοβαρό αρνητικό 
αντίκτυπο όχι μόνο στην παραγωγή της 
ΕΕ, αλλά και στην κοινωνική και εδαφική 
συνοχή·

2. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για 
τις συνέπειες της δημοσιονομικής και 
οικονομικής ύφεσης και την αύξηση των 
ανισοτήτων στην ΕΕ, ιδίως μεταξύ των 
περιφερειών της όσον αφορά την 
παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα 
και την ευημερία· επισημαίνει ότι έχει 
πρωταρχική σημασία η λήψη μέτρων
πολιτικής και η διάθεση επαρκών 
οικονομικών πόρων για την υποστήριξη 
μιας νέας βιομηχανικής «επανάστασης» 
στην ΕΕ, η οποία θα βασίζεται στις νέες 
τεχνολογίες (νανοτεχνολογία, 
βιοτεχνολογία, μικροηλεκτρονική)· 
υπογραμμίζει ότι, ελλείψει αυτού, η 
απότομη μείωση θα έχει σοβαρό αρνητικό 
αντίκτυπο όχι μόνο στην παραγωγή της 
ΕΕ, αλλά και στην κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, ενώ θα αυξηθεί επικίνδυνα το 
«τεχνολογικό χάσμα» μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των άλλων 
πρωτοπόρων του τομέα (ΗΠΑ, χώρες
BRICS)·

Or. fr

Τροπολογία 9
Jens Geier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. φρονεί ότι οι πρώην βιομηχανικές 
περιφέρειες στην Ευρώπη μπορούν να 
συμβάλλουν σε σημαντικό βαθμό στην 
επανεκβιομηχάνιση· επισημαίνει, εν 
προκειμένω, ότι το ενδιαφέρον του κοινού 
απομακρύνεται από τις πρώην 
βιομηχανικές περιφέρειες και ότι, με 
δεδομένες τις ειδικές προκλήσεις, πρέπει 
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να υπάρξουν επαρκείς δυνατότητες 
επενδύσεων για συγκεκριμένες 
στρατηγικές περιφερειακής ανάπτυξης·

Or. de

Τροπολογία 10
Ramona Nicole Mănescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι η μελλοντική πολιτική 
συνοχής θα είναι μία από τις βασικές 
πολιτικές της ΕΕ που θα ενθαρρύνουν τη 
βιομηχανική καινοτομία, προκειμένου να 
ανταποκριθεί στις προκλήσεις που 
συνδέονται με την αειφόρο ενέργεια, την 
κλιματική αλλαγή και την αποδοτικότητα 
των πόρων· εκφράζει την άποψη, ως εκ 
τούτου, ότι η ενίσχυση από τη μελλοντική 
πολιτική συνοχής και τα Ευρωπαϊκά 
Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία έχει 
κομβικό ρόλο για την επανεκβιομηχάνιση 
της ΕΕ και των περιφερειών της μέσω μιας 
πραγματικά σύγχρονης βιομηχανικής 
πολιτικής·

3. τονίζει ότι η μελλοντική πολιτική 
συνοχής θα είναι μία από τις βασικές 
πολιτικές της ΕΕ που θα ενθαρρύνουν τη 
βιομηχανική καινοτομία μέσω της 
έξυπνης εξειδίκευσης, προκειμένου να 
ανταποκριθεί στις προκλήσεις που 
συνδέονται με την αειφόρο ενέργεια, την 
κλιματική αλλαγή και την αποδοτικότητα 
των πόρων· εκφράζει την άποψη, ως εκ 
τούτου, ότι η ενίσχυση από τη μελλοντική 
πολιτική συνοχής και τα Ευρωπαϊκά 
Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία έχει 
κομβικό ρόλο για την επανεκβιομηχάνιση 
της ΕΕ και των περιφερειών της μέσω μιας 
πραγματικά σύγχρονης βιομηχανικής 
πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 11
María Irigoyen Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι η μελλοντική πολιτική 
συνοχής θα είναι μία από τις βασικές 
πολιτικές της ΕΕ που θα ενθαρρύνουν τη 
βιομηχανική καινοτομία, προκειμένου να 
ανταποκριθεί στις προκλήσεις που 
συνδέονται με την αειφόρο ενέργεια, την 

3. τονίζει ότι η μελλοντική πολιτική 
συνοχής θα είναι μία από τις βασικές 
πολιτικές της ΕΕ που θα ενθαρρύνουν τη 
βιομηχανική καινοτομία, προκειμένου να 
ανταποκριθεί στις προκλήσεις που 
συνδέονται με την αειφόρο ενέργεια, την 
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κλιματική αλλαγή και την αποδοτικότητα 
των πόρων· εκφράζει την άποψη, ως εκ 
τούτου, ότι η ενίσχυση από τη μελλοντική 
πολιτική συνοχής και τα Ευρωπαϊκά 
Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία έχει 
κομβικό ρόλο για την επανεκβιομηχάνιση 
της ΕΕ και των περιφερειών της μέσω μιας 
πραγματικά σύγχρονης βιομηχανικής 
πολιτικής·

κλιματική αλλαγή και την αποδοτικότητα 
των πόρων· εκφράζει την άποψη, ως εκ 
τούτου, ότι η ενίσχυση από τη μελλοντική 
πολιτική συνοχής και τα Ευρωπαϊκά 
Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία έχει 
κομβικό ρόλο για την επανεκβιομηχάνιση 
της ΕΕ και των περιφερειών της μέσω μιας 
πραγματικά σύγχρονης, χωρίς 
αποκλεισμούς, βιώσιμης και εξαιρετικά 
ανταγωνιστικής βιομηχανικής πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 12
Karima Delli, Νίκος Χρυσόγελος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι η μελλοντική πολιτική 
συνοχής θα είναι μία από τις βασικές 
πολιτικές της ΕΕ που θα ενθαρρύνουν τη 
βιομηχανική καινοτομία, προκειμένου να 
ανταποκριθεί στις προκλήσεις που 
συνδέονται με την αειφόρο ενέργεια, την 
κλιματική αλλαγή και την αποδοτικότητα 
των πόρων· εκφράζει την άποψη, ως εκ 
τούτου, ότι η ενίσχυση από τη μελλοντική
πολιτική συνοχής και τα Ευρωπαϊκά 
Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία έχει 
κομβικό ρόλο για την επανεκβιομηχάνιση 
της ΕΕ και των περιφερειών της μέσω μιας 
πραγματικά σύγχρονης βιομηχανικής 
πολιτικής·

3. τονίζει ότι η μελλοντική πολιτική 
συνοχής θα είναι μία από τις βασικές 
πολιτικές της ΕΕ που θα ενθαρρύνουν τη 
βιομηχανική καινοτομία, προκειμένου να 
ανταποκριθεί στις προκλήσεις που 
συνδέονται με την αειφόρο ενέργεια, την 
κλιματική αλλαγή και την αποδοτικότητα 
των πόρων· εκφράζει την άποψη, ως εκ 
τούτου, ότι η ενίσχυση από τη μελλοντική 
πολιτική συνοχής και τα Ευρωπαϊκά 
Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία έχει 
κομβικό ρόλο για την επανεκβιομηχάνιση 
της ΕΕ και των περιφερειών της μέσω μιας 
βιομηχανικής πολιτικής που θα 
καθοδηγείται από τη μετάβαση σε μια 
κυκλική, βιώσιμη και ενεργειακά 
αποδοτική βιοοικονομία με χαμηλές 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα· ζητεί 
τον σχεδιασμό βελτιωμένων μελλοντικών 
συνεργειών μεταξύ της πολιτικής συνοχής 
και των προγραμμάτων του «Ορίζοντα 
2020» με σκοπό τη μεγιστοποίηση της 
καινοτομίας σε περιφερειακό επίπεδο·

Or. en
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Τροπολογία 13
Vasilica Viorica Dăncilă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι η μελλοντική πολιτική 
συνοχής θα είναι μία από τις βασικές 
πολιτικές της ΕΕ που θα ενθαρρύνουν τη 
βιομηχανική καινοτομία, προκειμένου να 
ανταποκριθεί στις προκλήσεις που 
συνδέονται με την αειφόρο ενέργεια, την 
κλιματική αλλαγή και την αποδοτικότητα 
των πόρων· εκφράζει την άποψη, ως εκ 
τούτου, ότι η ενίσχυση από τη μελλοντική 
πολιτική συνοχής και τα Ευρωπαϊκά 
Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία έχει 
κομβικό ρόλο για την επανεκβιομηχάνιση 
της ΕΕ και των περιφερειών της μέσω μιας 
πραγματικά σύγχρονης βιομηχανικής 
πολιτικής·

3. τονίζει ότι η μελλοντική πολιτική 
συνοχής θα είναι μία από τις βασικές 
πολιτικές της ΕΕ που θα ενθαρρύνουν τη 
βιομηχανική καινοτομία, προκειμένου να 
ανταποκριθεί στις προκλήσεις που 
συνδέονται με την αειφόρο ενέργεια, την 
κλιματική αλλαγή και την αποδοτική 
χρήση τόσο των υλικών όσο και των 
ανθρώπινων πόρων, μέσω της 
αξιοποίησης της διά βίου μάθησης για 
την αντιμετώπιση τρεχουσών 
προκλήσεων· εκφράζει την άποψη, ως εκ 
τούτου, ότι η ενίσχυση από τη μελλοντική 
πολιτική συνοχής και τα Ευρωπαϊκά 
Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία έχει 
κομβικό ρόλο για την επανεκβιομηχάνιση 
της ΕΕ και των περιφερειών της μέσω μιας 
πραγματικά σύγχρονης βιομηχανικής 
πολιτικής·

Or. ro

Τροπολογία 14
María Irigoyen Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υπογραμμίζει ότι τα χαρακτηριστικά 
των περιφερειών και τα ιδιαίτερα 
πλεονεκτήματά τους πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό 
των περιφερειακών στρατηγικών 
βιομηχανικής ανάπτυξης για κάθε 
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περιφέρεια και κάθε τομέα ώστε η 
ευρωπαϊκή βιομηχανία να αποκτήσει 
υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης·

Or. en

Τροπολογία 15
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υπογραμμίζει ότι οι παραμεθόριες 
περιοχές έρχονται συχνά αντιμέτωπες με 
βιομηχανικές προκλήσεις ιδίας φύσεως, 
λόγω των κοινών εδαφικών 
χαρακτηριστικών τους· καλεί την 
Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις τοπικές 
και περιφερειακές αρχές να 
δημιουργήσουν στρατηγικές 
βιομηχανικής αναδιάρθρωσης και 
συνεργατικούς σχηματισμούς σε 
διασυνοριακό επίπεδο, καθώς και κοινές 
στρατηγικές στον τομέα της κατάρτισης 
και της απασχόλησης σε διασυνοριακή 
κλίμακα·

Or. fr

Τροπολογία 16
Ramona Nicole Mănescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει την ανάγκη να καθορίζονται 
σαφείς στρατηγικές ανταγωνιστικής 
βιομηχανικής πολιτικής στα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων, μέσω μιας 
περισσότερο επικεντρωμένης προσέγγισης, 
η οποία περιλαμβάνει τον καθορισμό 

4. τονίζει την ανάγκη να καθορίζονται 
σαφείς στρατηγικές ανταγωνιστικής 
βιομηχανικής πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ, 
καθώς και στα εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων, μέσω μιας περισσότερο 
επικεντρωμένης και στρατηγικής 
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προτεραιοτήτων σε σχέση με: τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης σε 
χρηματοδοτικούς πόρους· τη στήριξη για 
έρευνα και ανάπτυξη καθώς και την 
εκπαίδευση· τη διοικητική απλούστευση·
τη μείωση της φορολόγησης της εργασίας·
τη βελτίωση των υποδομών· τη 
μεγαλύτερη εμπλοκή όλων των φορέων σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και τη 
σημαντική ενίσχυση των ΜΜΕ και των 
επιχειρηματιών· πιστεύει ότι μία πλέον 
συντονισμένη προσέγγιση μεταξύ των 
διαφόρων επιπέδων της κυβέρνησης και 
των φορέων θα επιτευχθεί με την 
συμμετοχή των προτεινόμενων εδαφικών 
συμφώνων στις συμφωνίες εταιρικής 
σχέσης·

προσέγγισης, η οποία περιλαμβάνει τον 
καθορισμό προτεραιοτήτων σε σχέση με: 
τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε 
χρηματοδοτικούς πόρους, τη στήριξη για 
έρευνα και ανάπτυξη, εκπαίδευση και 
επαγγελματική κατάρτιση, τη διοικητική 
απλούστευση, τη μείωση της φορολόγησης 
της εργασίας, τη βελτίωση των υποδομών, 
τη μεγαλύτερη εμπλοκή των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών καθώς και όλων 
των φορέων και τη σημαντική ενίσχυση 
των ΜΜΕ και των επιχειρηματιών· 
πιστεύει ότι μία πλέον συντονισμένη 
προσέγγιση μεταξύ των διαφόρων 
επιπέδων της κυβέρνησης και των φορέων 
θα επιτευχθεί με την συμμετοχή των 
προτεινόμενων εδαφικών συμφώνων στις 
συμφωνίες εταιρικής σχέσης·

Or. en

Τροπολογία 17
Iosif Matula

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει την ανάγκη να καθορίζονται 
σαφείς στρατηγικές ανταγωνιστικής 
βιομηχανικής πολιτικής στα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων, μέσω μιας 
περισσότερο επικεντρωμένης προσέγγισης, 
η οποία περιλαμβάνει τον καθορισμό 
προτεραιοτήτων σε σχέση με: τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης σε 
χρηματοδοτικούς πόρους· τη στήριξη για 
έρευνα και ανάπτυξη καθώς και την 
εκπαίδευση· τη διοικητική απλούστευση· 
τη μείωση της φορολόγησης της εργασίας· 
τη βελτίωση των υποδομών· τη 
μεγαλύτερη εμπλοκή όλων των φορέων σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και τη 
σημαντική ενίσχυση των ΜΜΕ και των 
επιχειρηματιών· πιστεύει ότι μία πλέον 
συντονισμένη προσέγγιση μεταξύ των 

4. τονίζει την ανάγκη να καθορίζονται 
σαφείς στρατηγικές ανταγωνιστικής 
βιομηχανικής πολιτικής στα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων, μέσω μιας
περισσότερο επικεντρωμένης προσέγγισης, 
η οποία περιλαμβάνει τον καθορισμό 
προτεραιοτήτων σε σχέση με: τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης σε 
χρηματοδοτικούς πόρους· τη στήριξη για 
έρευνα και ανάπτυξη καθώς και την 
εκπαίδευση, με έμφαση στην 
επαγγελματική κατάρτιση· τη διοικητική 
απλούστευση· τη μείωση της φορολόγησης 
της εργασίας· τη βελτίωση των υποδομών· 
τη μεγαλύτερη εμπλοκή όλων των φορέων 
σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και τη 
σημαντική ενίσχυση των ΜΜΕ και των 
επιχειρηματιών· πιστεύει ότι μία πλέον 
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διαφόρων επιπέδων της κυβέρνησης και
των φορέων θα επιτευχθεί με την 
συμμετοχή των προτεινόμενων εδαφικών 
συμφώνων στις συμφωνίες εταιρικής 
σχέσης· 

συντονισμένη προσέγγιση μεταξύ των 
διαφόρων επιπέδων της κυβέρνησης και 
των φορέων θα επιτευχθεί με την 
συμμετοχή των προτεινόμενων εδαφικών 
συμφώνων στις συμφωνίες εταιρικής 
σχέσης· 

Or. ro

Τροπολογία 18
María Irigoyen Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει την ανάγκη να καθορίζονται 
σαφείς στρατηγικές ανταγωνιστικής 
βιομηχανικής πολιτικής στα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων, μέσω μιας 
περισσότερο επικεντρωμένης προσέγγισης, 
η οποία περιλαμβάνει τον καθορισμό 
προτεραιοτήτων σε σχέση με: τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης σε 
χρηματοδοτικούς πόρους· τη στήριξη για 
έρευνα και ανάπτυξη καθώς και την 
εκπαίδευση· τη διοικητική απλούστευση· 
τη μείωση της φορολόγησης της εργασίας· 
τη βελτίωση των υποδομών· τη 
μεγαλύτερη εμπλοκή όλων των φορέων σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και τη 
σημαντική ενίσχυση των ΜΜΕ και των 
επιχειρηματιών· πιστεύει ότι μία πλέον 
συντονισμένη προσέγγιση μεταξύ των 
διαφόρων επιπέδων της κυβέρνησης και 
των φορέων θα επιτευχθεί με την 
συμμετοχή των προτεινόμενων εδαφικών 
συμφώνων στις συμφωνίες εταιρικής 
σχέσης·

4. τονίζει την ανάγκη να καθορίζονται 
σαφείς στρατηγικές ανταγωνιστικής 
βιομηχανικής πολιτικής στα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων, μέσω μιας 
περισσότερο επικεντρωμένης προσέγγισης, 
η οποία περιλαμβάνει τον καθορισμό 
προτεραιοτήτων σε σχέση με: τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης σε 
χρηματοδοτικούς πόρους· τη στήριξη για 
έρευνα και ανάπτυξη καθώς και την 
εκπαίδευση· τη διοικητική απλούστευση· 
τη μείωση της φορολόγησης της εργασίας· 
τη βελτίωση των υποδομών· τη 
μεγαλύτερη εμπλοκή όλων των φορέων σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και τη 
σημαντική ενίσχυση των ΜΜΕ και των 
επιχειρηματιών· πιστεύει ότι μία πλέον 
συντονισμένη προσέγγιση μεταξύ των 
διαφόρων επιπέδων της κυβέρνησης και 
των φορέων θα επιτευχθεί με την 
συμμετοχή των προτεινόμενων εδαφικών 
συμφώνων στις συμφωνίες εταιρικής 
σχέσης, ως εργαλείων συντονισμού και 
συγχρονισμού της πολιτικής ατζέντας 
των περιφερειακών και τοπικών 
παραγόντων ώστε οι δράσεις και οι 
οικονομικοί πόροι τους να 
επικεντρώνονται στους στόχους και τους 
σκοπούς της στρατηγικής «Ευρώπη 
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2020»·
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Τροπολογία 19
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει την ανάγκη να καθορίζονται 
σαφείς στρατηγικές ανταγωνιστικής 
βιομηχανικής πολιτικής στα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων, μέσω μιας 
περισσότερο επικεντρωμένης προσέγγισης, 
η οποία περιλαμβάνει τον καθορισμό 
προτεραιοτήτων σε σχέση με: τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης σε 
χρηματοδοτικούς πόρους· τη στήριξη για 
έρευνα και ανάπτυξη καθώς και την 
εκπαίδευση· τη διοικητική απλούστευση· 
τη μείωση της φορολόγησης της εργασίας· 
τη βελτίωση των υποδομών· τη 
μεγαλύτερη εμπλοκή όλων των φορέων σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και τη 
σημαντική ενίσχυση των ΜΜΕ και των 
επιχειρηματιών· πιστεύει ότι μία πλέον 
συντονισμένη προσέγγιση μεταξύ των 
διαφόρων επιπέδων της κυβέρνησης και 
των φορέων θα επιτευχθεί με την 
συμμετοχή των προτεινόμενων εδαφικών 
συμφώνων στις συμφωνίες εταιρικής 
σχέσης·

4. τονίζει την ανάγκη να καθορίζονται 
σαφείς στρατηγικές ανταγωνιστικής 
βιομηχανικής πολιτικής στα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων, μέσω μιας 
περισσότερο επικεντρωμένης προσέγγισης, 
η οποία περιλαμβάνει τον καθορισμό 
προτεραιοτήτων σε σχέση με: τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης σε 
χρηματοδοτικούς πόρους· τη στήριξη για 
έρευνα και ανάπτυξη καθώς και για την 
εκπαίδευση και την επαγγελματική 
κατάρτιση· τη διοικητική απλούστευση· τη 
μείωση των επιβαρύνσεων για τις 
επιχειρήσεις· τη μείωση της φορολόγησης 
της εργασίας· την ομαλή λειτουργία της 
αγοράς εργασίας· την εναρμόνιση σε 
ευρωπαϊκή κλίμακα της φορολογίας των 
εταιρειών· τη βελτίωση των υποδομών· τη 
μεγαλύτερη εμπλοκή και συνεργασία όλων 
των φορέων σε περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο και τη σημαντική ενίσχυση των 
ΜΜΕ και των επιχειρηματιών· πιστεύει ότι 
μία πλέον συντονισμένη προσέγγιση 
μεταξύ των διαφόρων επιπέδων της 
κυβέρνησης και των φορέων θα επιτευχθεί 
με την συμμετοχή των προτεινόμενων 
εδαφικών συμφώνων στις συμφωνίες 
εταιρικής σχέσης·

Or. fr

Τροπολογία 20
Karima Delli, Νίκος Χρυσόγελος
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει την ανάγκη να καθορίζονται 
σαφείς στρατηγικές ανταγωνιστικής 
βιομηχανικής πολιτικής στα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων, μέσω μιας 
περισσότερο επικεντρωμένης προσέγγισης, 
η οποία περιλαμβάνει τον καθορισμό 
προτεραιοτήτων σε σχέση με: τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης σε 
χρηματοδοτικούς πόρους· τη στήριξη για 
έρευνα και ανάπτυξη καθώς και την 
εκπαίδευση· τη διοικητική απλούστευση·
τη μείωση της φορολόγησης της 
εργασίας· τη βελτίωση των υποδομών· τη 
μεγαλύτερη εμπλοκή όλων των φορέων σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και τη 
σημαντική ενίσχυση των ΜΜΕ και των 
επιχειρηματιών· πιστεύει ότι μία πλέον 
συντονισμένη προσέγγιση μεταξύ των 
διαφόρων επιπέδων της κυβέρνησης και 
των φορέων θα επιτευχθεί με την 
συμμετοχή των προτεινόμενων εδαφικών 
συμφώνων στις συμφωνίες εταιρικής 
σχέσης·

4. τονίζει την ανάγκη να καθορίζονται 
σαφείς στρατηγικές ανταγωνιστικής 
βιομηχανικής πολιτικής στα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων, οι οποίες 
αποσκοπούν στη μετεγκατάσταση των 
βιομηχανικών δραστηριοτήτων, μέσω 
μιας περισσότερο επικεντρωμένης
εδαφικής προσέγγισης, η οποία 
περιλαμβάνει τον καθορισμό 
προτεραιοτήτων σε σχέση με: τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης σε 
χρηματοδοτικούς πόρους και 
μικροπιστωτικές διευκολύνσεις· τη 
στήριξη για έρευνα και ανάπτυξη, 
συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής 
και οικολογικής καινοτομίας· τις 
συνέργειες μεταξύ βιομηχανιών –τη 
βιομηχανική συμβίωση με σκοπό τη 
μείωση των παραπροϊόντων και την 
ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας· τη 
βελτίωση της πρόσβασης στην
εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη διά 
βίου μάθηση· τη διοικητική απλούστευση 
και την ανάπτυξη ικανοτήτων· τη 
θέσπιση σαφών περιβαλλοντικών 
κανονισμών· τη μετατόπιση των 
φορολογικών κινήτρων από την 
απασχόληση στη χρήση των πόρων και 
τη ρύπανση· τη βελτίωση των φιλικών 
προς το περιβάλλον υποδομών· τη 
μεγαλύτερη εμπλοκή όλων των φορέων σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και τη 
σημαντική και κατά προτεραιότητα 
ενίσχυση των ΜΜΕ, των επιχειρηματιών, 
των βιοτεχνιών και των κοινωνικών 
επιχειρήσεων· πιστεύει ότι μία πλέον 
συντονισμένη προσέγγιση μεταξύ των 
διαφόρων επιπέδων της κυβέρνησης και 
των φορέων θα επιτευχθεί με την 
συμμετοχή των προτεινόμενων εδαφικών 
συμφώνων και μέσων στις συμφωνίες 
εταιρικής σχέσης·
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Τροπολογία 21
Alain Cadec

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει την ανάγκη να καθορίζονται 
σαφείς στρατηγικές ανταγωνιστικής 
βιομηχανικής πολιτικής στα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων, μέσω μιας 
περισσότερο επικεντρωμένης προσέγγισης, 
η οποία περιλαμβάνει τον καθορισμό 
προτεραιοτήτων σε σχέση με: τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης σε 
χρηματοδοτικούς πόρους· τη στήριξη για 
έρευνα και ανάπτυξη καθώς και την 
εκπαίδευση· τη διοικητική απλούστευση· 
τη μείωση της φορολόγησης της εργασίας· 
τη βελτίωση των υποδομών· τη 
μεγαλύτερη εμπλοκή όλων των φορέων σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και τη 
σημαντική ενίσχυση των ΜΜΕ και των 
επιχειρηματιών· πιστεύει ότι μία πλέον 
συντονισμένη προσέγγιση μεταξύ των 
διαφόρων επιπέδων της κυβέρνησης και 
των φορέων θα επιτευχθεί με την 
συμμετοχή των προτεινόμενων εδαφικών 
συμφώνων στις συμφωνίες εταιρικής 
σχέσης·

4. τονίζει την ανάγκη να καθορίζονται 
σαφείς στρατηγικές ανταγωνιστικής 
βιομηχανικής πολιτικής στα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων, μέσω μιας 
περισσότερο επικεντρωμένης προσέγγισης, 
η οποία περιλαμβάνει τον καθορισμό 
προτεραιοτήτων σε σχέση με: τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης σε 
χρηματοδοτικούς πόρους· τη στήριξη για 
έρευνα και ανάπτυξη καθώς και την 
εκπαίδευση· τη διοικητική απλούστευση· 
τη μείωση της φορολόγησης της εργασίας· 
τη βελτίωση των υποδομών· τη 
μεγαλύτερη εμπλοκή όλων των φορέων σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και τη 
σημαντική ενίσχυση των ΜΜΕ και των 
επιχειρηματιών· πιστεύει ότι μία πλέον 
συντονισμένη προσέγγιση μεταξύ των 
διαφόρων επιπέδων της κυβέρνησης και 
των φορέων θα επιτευχθεί με την 
συμμετοχή των προτεινόμενων εδαφικών 
συμφώνων στις συμφωνίες εταιρικής 
σχέσης· υπενθυμίζει ότι οι συνεργατικοί 
σχηματισμοί συνιστούν το πλέον 
κατάλληλο εργαλείο για τη συγκέντρωση 
των φορέων και τον συντονισμό των 
δράσεών τους· 

Or. fr

Τροπολογία 22
Dimitar Stoyanov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει την ανάγκη να καθορίζονται 
σαφείς στρατηγικές ανταγωνιστικής 
βιομηχανικής πολιτικής στα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων, μέσω μιας 
περισσότερο επικεντρωμένης προσέγγισης, 
η οποία περιλαμβάνει τον καθορισμό 
προτεραιοτήτων σε σχέση με: τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης σε 
χρηματοδοτικούς πόρους· τη στήριξη για 
έρευνα και ανάπτυξη καθώς και την 
εκπαίδευση· τη διοικητική απλούστευση· 
τη μείωση της φορολόγησης της εργασίας· 
τη βελτίωση των υποδομών· τη 
μεγαλύτερη εμπλοκή όλων των φορέων σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και τη 
σημαντική ενίσχυση των ΜΜΕ και των 
επιχειρηματιών· πιστεύει ότι μία πλέον 
συντονισμένη προσέγγιση μεταξύ των 
διαφόρων επιπέδων της κυβέρνησης και 
των φορέων θα επιτευχθεί με την 
συμμετοχή των προτεινόμενων εδαφικών 
συμφώνων στις συμφωνίες εταιρικής 
σχέσης·

4. τονίζει την ανάγκη να καθορίζονται 
σαφείς στρατηγικές ανταγωνιστικής 
βιομηχανικής πολιτικής στα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων, μέσω μιας 
περισσότερο επικεντρωμένης προσέγγισης, 
η οποία περιλαμβάνει τον καθορισμό 
προτεραιοτήτων σε σχέση με: τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης σε 
χρηματοδοτικούς πόρους· τη στήριξη για 
τρέχουσες δραστηριότητες έρευνας και 
ανάπτυξης και ίση πρόσβαση στην 
εκπαίδευση και σε θέσεις κατάρτισης 
στις περιφέρειες, οι οποίες θα 
δημιουργήσουν ευκαιρίες απασχόλησης 
για κοινωνικά μειονεκτούντα άτομα· τη 
διοικητική απλούστευση· τη μείωση της 
φορολόγησης της εργασίας· τη βελτίωση 
των υποδομών· τη μεγαλύτερη εμπλοκή 
όλων των φορέων σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο και τη σημαντική ενίσχυση 
των πολύ μικρών επιχειρήσεων, των 
ΜΜΕ και των επιχειρηματιών· πιστεύει ότι 
μία πλέον συντονισμένη προσέγγιση 
μεταξύ των διαφόρων επιπέδων της 
κυβέρνησης και των φορέων θα επιτευχθεί 
με την συμμετοχή των προτεινόμενων 
εδαφικών συμφώνων στις συμφωνίες 
εταιρικής σχέσης·

Or. bg

Τροπολογία 23
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. θεωρεί ότι η επαναβιομηχάνιση της 
Ευρώπης πρέπει να συνοδεύεται από 
προσπάθειες για τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας για τους νέους και γι αυτόν τον 
λόγο πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι 
στρατηγικές της Κοινότητας για την 
απασχόληση είναι προσαρμοσμένες στις 
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μελλοντικές ανάγκες της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας, δρομολογούν περιφερειακά 
και εθνικά προγράμματα για την παροχή 
τεχνολογικής εκπαίδευσης υψηλής 
ποιότητας στους νέους και ενισχύουν την 
επιχειρηματικότητα μεταξύ των νέων 
μέσω της πρόσβασης σε ευρωπαϊκά 
κονδύλια και επιχειρηματικές συμβουλές·

Or. ro

Τροπολογία 24
María Irigoyen Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. υπενθυμίζει ότι οι περιφερειακές 
οικονομίες είναι καθοριστικής σημασίας 
για την επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, καθώς 
όχι μόνο διαθέτουν τις απαιτούμενες 
γνώσεις αλλά, επιπλέον, είναι σε θέση να 
κινητοποιούν τους τοπικούς φορείς 
σύμφωνα με τις περιφερειακές 
ιδιαιτερότητες· επαναλαμβάνει την 
καθοριστική σημασία που έχει η σύνδεση 
του θεματολογίου καινοτομίας με το 
θεματολόγιο βιωσιμότητας σε 
περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο μέσω της κατάρτισης ισχυρών 
περιφερειακών και εθνικών στρατηγικών 
έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη 
εξειδίκευση (στρατηγικές RIS3)·

Or. en

Τροπολογία 25
Karima Delli, Νίκος Χρυσόγελος
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εκφράζει την άποψη ότι, προκειμένου τα 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά 
Ταμεία να προβούν σε πλέον 
στοχοθετημένη υποστήριξη, ως τμήμα μιας 
στρατηγικής, ολοκληρωμένης 
προσέγγισης, θα πρέπει να διατηρηθεί η 
εκπόνηση στρατηγικών RIS3, ως μορφή εκ 
των προτέρων προϋπόθεσης (ex ante) για 
τη χρηματοδότηση σύμφωνα με τους 
στόχους στον τομέα της έρευνας 
ανάπτυξης και καινοτομίας στο πλαίσιο 
της μελλοντικής πολιτικής συνοχής· 
επισημαίνει ότι παρόμοιες στρατηγικές 
RIS3 που βασίζονται στα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα των περιφερειών θα 
ενθαρρύνουν μέτρα υπέρ της 
παραγωγικότητας, θα προσελκύσουν 
δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια χάριν ενός 
υψηλού αποτελέσματος μόχλευσης, και θα 
βοηθήσουν τις περιφέρειες να 
συγκεντρώσουν τους πόρους τους σε 
ορισμένες βασικές προτεραιότητες με 
σκοπό να χρησιμοποιήσουν περισσότερο 
αποτελεσματικά τις διαθέσιμες πιστώσεις·

5. εκφράζει την άποψη ότι, προκειμένου τα 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά 
Ταμεία να προβούν σε πλέον 
στοχοθετημένη υποστήριξη, ως τμήμα μιας 
στρατηγικής, ολοκληρωμένης 
προσέγγισης, θα πρέπει να διατηρηθεί η 
εκπόνηση στρατηγικών έξυπνης 
εξειδίκευσης, ως μορφή εκ των προτέρων 
προϋπόθεσης (ex ante) για τη 
χρηματοδότηση σύμφωνα με τους στόχους 
στον τομέα της έρευνας ανάπτυξης και 
καινοτομίας στο πλαίσιο της μελλοντικής 
πολιτικής συνοχής· επισημαίνει ότι 
παρόμοιες στρατηγικές έξυπνης 
εξειδίκευσης που βασίζονται στα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα των 
περιφερειών συνιστούν ολοκληρωμένα 
θεματολόγια οικονομικού 
μετασχηματισμού σε τοπική βάση και θα 
ενθαρρύνουν μέτρα υπέρ της 
παραγωγικότητας, θα προσελκύσουν 
δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια χάριν ενός 
υψηλού αποτελέσματος μόχλευσης, και θα 
βοηθήσουν τις περιφέρειες να 
συγκεντρώσουν τους πόρους τους σε 
ορισμένες βασικές προτεραιότητες που 
ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των περιφερειών με 
σκοπό να χρησιμοποιήσουν περισσότερο 
αποτελεσματικά τις διαθέσιμες πιστώσεις 
και να προωθήσουν την ανάπτυξη 
αξιοπρεπούς απασχόλησης σε τοπικό 
επίπεδο και τη διαφοροποίηση της 
οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 26
Iosif Matula

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)



PE514.683v01-00 20/29 AM\941084EL.doc

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. στηρίζει την ανάπτυξη βιομηχανικών 
πάρκων μέσω της συνεργασίας μεταξύ 
εθνικών και τοπικών αρχών, οικονομικών 
φορέων και οργανισμών έρευνας και 
ανάπτυξης, με στόχο τη διαμόρφωση 
ελκυστικού επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος που θα ευνοεί όσο το 
δυνατόν περισσότερο την καινοτομία·

  

Or. ro

Τροπολογία 27
María Irigoyen Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. υπογραμμίζει ότι οι εθνικές και 
περιφερειακές αρχές πρέπει να θέσουν 
την οικονομική, κοινωνική και 
περιβαλλοντική καινοτομία στο επίκεντρο 
των μακροπρόθεσμων στρατηγικών τους 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη, με κινητήρια 
δύναμη τα ισχυρά δίκτυα, την ανταλλαγή 
και διαχείριση γνώσεων και τα 
οικοσυστήματα καινοτομίας, τα οποία 
περιλαμβάνουν συμπλέγματα ΜΜΕ και 
βιομηχανιών υψηλής εξειδίκευσης·

Or. en

Τροπολογία 28
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)



AM\941084EL.doc 21/29 PE514.683v01-00

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. υπογραμμίζει τη σημασία του 
αυξημένου συντονισμού των διαφόρων 
κοινοτικών πολιτικών και των ποικίλων 
ευρωπαϊκών κονδυλίων που είναι 
διαθέσιμα για την προώθηση της 
επανεκβιομηχάνισης, με γνώμονα κυρίως 
τις κατευθυντήριες γραμμές του κοινού 
στρατηγικού πλαισίου για την περίοδο 
2014-2020, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο 
της κατάρτισης·

Or. fr

Τροπολογία 29
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. πιστεύει ότι το δυναμικό των κλάδων 
του πολιτισμού και της δημιουργικότητας 
δεν λαμβάνεται ακόμα επαρκώς υπόψη 
κατά την κατάρτιση των στρατηγικών 
επανεκβιομηχάνισης παρά τη συμβολή 
τους στην ευρωπαϊκή οικονομία·  καλεί 
τους φορείς του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα να καταβάλουν 
προσπάθειες ώστε να δημιουργηθούν 
περιφερειακές κοιτίδες καινοτομίας στις 
οποίες να συγκεντρώνονται επιχειρήσεις 
του τομέα της δημιουργικότητας, 
πανεπιστήμια, επενδυτές και ιδρύματα 
του πολιτιστικού τομέα με σκοπό την 
προώθηση των κλάδων του πολιτισμού 
και της δημιουργικότητας·

Or. fr

Τροπολογία 30
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. συμφωνεί με την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο ότι τα κέρδη στον τομέα της 
ανταγωνιστικότητας στην εσωτερική 
αγορά, αλλά επίσης και στο εμπόριο με 
τρίτες χώρες, θα πρέπει να παραμείνουν 
απόλυτη προτεραιότητα· υπογραμμίζει την 
ανάγκη, και τη σημασία, να εκπονηθούν 
ευρωπαϊκά πρότυπα τα οποία θα 
εφαρμόζονται σε ευρύ βαθμό και τα οποία 
θα υπερασπίζει η ΕΕ στην παγκόσμια 
αγορά, κατά τρόπο ώστε τα καινοτόμα 
μέτρα που εφαρμόζονται από ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις να μην τις φέρνουν σε 
δυσμενή θέση, αλλά, αντιθέτως, να 
καταστούν σταδιακά παγκόσμιο πρότυπο·

6. συμφωνεί με την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο ότι τα κέρδη στον τομέα της 
ανταγωνιστικότητας στην εσωτερική 
αγορά, αλλά επίσης και στο εμπόριο με 
τρίτες χώρες, θα πρέπει να παραμείνουν 
απόλυτη προτεραιότητα· καλεί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσει τους 
μηχανισμούς ενίσχυσης των εξαγωγών 
και της διεθνοποίησης των βιομηχανιών, 
κυρίως των ΜΜΕ· υπογραμμίζει την 
ανάγκη, και τη σημασία, να εκπονηθούν 
ευρωπαϊκά πρότυπα τα οποία θα 
εφαρμόζονται σε ευρύ βαθμό και τα οποία 
θα υπερασπίζει η ΕΕ στην παγκόσμια 
αγορά, κατά τρόπο ώστε τα καινοτόμα 
μέτρα που εφαρμόζονται από ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις να μην τις φέρνουν σε 
δυσμενή θέση, αλλά, αντιθέτως, να 
καταστούν σταδιακά παγκόσμιο πρότυπο· 
ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει 
ένα πνεύμα πραγματικής αμοιβαιότητας 
στις εμπορικές συναλλαγές, ιδίως όσον 
αφορά την πρόσβαση στις δημόσιες 
συμβάσεις, ώστε να μην υπόκεινται πλέον 
στα μέτρα προστατευτισμού και τις 
πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις που 
εφαρμόζουν ορισμένοι εμπορικοί εταίροι·

Or. fr

Τροπολογία 31
Karima Delli, Νίκος Χρυσόγελος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. συμφωνεί με την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο ότι τα κέρδη στον τομέα της 
ανταγωνιστικότητας στην εσωτερική 

6. συμφωνεί με την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο ότι τα κέρδη στον τομέα της 
ανταγωνιστικότητας στην εσωτερική 
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αγορά, αλλά επίσης και στο εμπόριο με 
τρίτες χώρες, θα πρέπει να παραμείνουν 
απόλυτη προτεραιότητα· υπογραμμίζει την 
ανάγκη, και τη σημασία, να εκπονηθούν 
ευρωπαϊκά πρότυπα τα οποία θα 
εφαρμόζονται σε ευρύ βαθμό και τα οποία 
θα υπερασπίζει η ΕΕ στην παγκόσμια 
αγορά, κατά τρόπο ώστε τα καινοτόμα 
μέτρα που εφαρμόζονται από ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις να μην τις φέρνουν σε 
δυσμενή θέση, αλλά, αντιθέτως, να 
καταστούν σταδιακά παγκόσμιο πρότυπο·

αγορά, αλλά επίσης και στο εμπόριο με 
τρίτες χώρες, θα πρέπει να παραμείνουν 
απόλυτη προτεραιότητα· υπογραμμίζει την 
ανάγκη, και τη σημασία, να εκπονηθούν 
ευρωπαϊκά πρότυπα, ιδίως όσον αφορά 
την περιβαλλοντική και κοινωνική 
ευθύνη, τα οποία θα εφαρμόζονται σε ευρύ 
βαθμό και τα οποία θα υπερασπίζει η ΕΕ 
στην παγκόσμια αγορά, κατά τρόπο ώστε 
τα καινοτόμα μέτρα που εφαρμόζονται από 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να μην τις 
φέρνουν σε δυσμενή θέση, αλλά, 
αντιθέτως, να καταστούν σταδιακά 
παγκόσμιο πρότυπο·

Or. en

Τροπολογία 32
Alain Cadec

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. συμφωνεί με την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο ότι τα κέρδη στον τομέα της 
ανταγωνιστικότητας στην εσωτερική 
αγορά, αλλά επίσης και στο εμπόριο με 
τρίτες χώρες, θα πρέπει να παραμείνουν 
απόλυτη προτεραιότητα· υπογραμμίζει την 
ανάγκη, και τη σημασία, να εκπονηθούν 
ευρωπαϊκά πρότυπα τα οποία θα 
εφαρμόζονται σε ευρύ βαθμό και τα οποία 
θα υπερασπίζει η ΕΕ στην παγκόσμια 
αγορά, κατά τρόπο ώστε τα καινοτόμα 
μέτρα που εφαρμόζονται από ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις να μην τις φέρνουν σε 
δυσμενή θέση, αλλά, αντιθέτως, να 
καταστούν σταδιακά παγκόσμιο πρότυπο·

6. συμφωνεί με την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο ότι τα κέρδη στον τομέα της 
ανταγωνιστικότητας στην εσωτερική 
αγορά, αλλά επίσης και στο εμπόριο με 
τρίτες χώρες, θα πρέπει να παραμείνουν 
απόλυτη προτεραιότητα· υπογραμμίζει την 
ανάγκη, και τη σημασία, να εκπονηθούν 
ευρωπαϊκά πρότυπα τα οποία θα 
εφαρμόζονται σε ευρύ βαθμό και τα οποία 
θα υπερασπίζει η ΕΕ στην παγκόσμια 
αγορά, κατά τρόπο ώστε τα καινοτόμα 
μέτρα που εφαρμόζονται από ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις να μην τις φέρνουν σε 
δυσμενή θέση, αλλά, αντιθέτως, να 
καταστούν σταδιακά παγκόσμιο πρότυπο, 
κυρίως μέσω της αρχής της 
αμοιβαιότητας·

Or. fr
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Τροπολογία 33
María Irigoyen Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για 
τις αρνητικές επιπτώσεις της 
οικονομικής και χρηματοπιστωτικής 
κρίσης στην ικανότητα των περιφερειών 
της ΕΕ να χρηματοδοτούν παραγωγικές 
επενδύσεις για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, με αποτέλεσμα 
να διακυβεύεται η επίτευξη των στόχων 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

Or. en

Τροπολογία 34
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να επιβάλει οικολογική και κοινωνική 
φορολογία στα σύνορα της Ένωσης 
προκειμένου να εναρμονιστούν τα 
ευρωπαϊκά κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
πρότυπα που οφείλουν να τηρούν οι 
βιομηχανίες της ΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 35
Ramona Nicole Mănescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. εκφράζει την άποψη ότι πέραν από τις 
επιχορηγήσεις υφίσταται ανάγκη για 
δάνεια, κεφάλαια επιχειρηματικού 
κινδύνου, εγγυήσεις και άλλες μορφές 
χρηματοοικονομικής τεχνικής που θα 
πρέπει να διαδραματίσουν έναν 
σημαντικότερο ρόλο· ζητεί την κατάλληλη 
χρήση χρηματοοικονομικών μέσων 
συνδέοντας τις διάφορες μορφές 
οικονομικής υποστήριξης, άμεσης και 
έμμεσης, κυρίως αυτές που προσφέρονται 
στις ΜΜΕ, κατά τρόπο ώστε να προτείνει 
μια πλέον προσαρμοσμένη πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση·

7. εκφράζει την άποψη ότι πέραν από τις 
επιχορηγήσεις υφίσταται ανάγκη για 
δάνεια, κεφάλαια επιχειρηματικού 
κινδύνου, εγγυήσεις και άλλες μορφές 
χρηματοοικονομικής τεχνικής, όπως τα 
νέα χρηματοοικονομικά μέσα για την 
ανταγωνιστικότητα, που θα πρέπει να 
διαδραματίσουν έναν σημαντικότερο ρόλο· 
ζητεί την κατάλληλη χρήση 
χρηματοοικονομικών μέσων συνδέοντας 
τις διάφορες μορφές οικονομικής 
υποστήριξης, άμεσης και έμμεσης, κυρίως 
αυτές που προσφέρονται στις ΜΜΕ, κατά 
τρόπο ώστε να προτείνει μια πλέον 
προσαρμοσμένη πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 36
Karima Delli, Νίκος Χρυσόγελος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. εκφράζει την άποψη ότι πέραν από τις 
επιχορηγήσεις υφίσταται ανάγκη για 
δάνεια, κεφάλαια επιχειρηματικού 
κινδύνου, εγγυήσεις και άλλες μορφές 
χρηματοοικονομικής τεχνικής που θα 
πρέπει να διαδραματίσουν έναν 
σημαντικότερο ρόλο· ζητεί την κατάλληλη 
χρήση χρηματοοικονομικών μέσων 
συνδέοντας τις διάφορες μορφές 
οικονομικής υποστήριξης, άμεσης και 
έμμεσης, κυρίως αυτές που προσφέρονται 
στις ΜΜΕ, κατά τρόπο ώστε να προτείνει 
μια πλέον προσαρμοσμένη πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση·

7. εκφράζει την άποψη ότι πέραν από τις 
επιχορηγήσεις υφίσταται ανάγκη για 
δάνεια, κεφάλαια επιχειρηματικού 
κινδύνου, εγγυήσεις και άλλες μορφές 
χρηματοοικονομικής τεχνικής που θα 
πρέπει να διαδραματίσουν έναν ρόλο· ζητεί 
την κατάλληλη χρήση 
χρηματοοικονομικών μέσων συνδέοντας 
τις διάφορες μορφές οικονομικής 
υποστήριξης, άμεσης και έμμεσης, κυρίως 
αυτές που προσφέρονται στις ΜΜΕ, στις 
βιοτεχνίες και στις κοινωνικές 
επιχειρήσεις, κατά τρόπο ώστε να 
προτείνει μια πλέον προσαρμοσμένη 
πρόσβαση στη χρηματοδότηση· 
υποστηρίζει ότι οι συνεισφορές από τα 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά 
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Ταμεία σε χρηματοοικονομικά μέσα 
πρέπει να συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις και τις αρχές που ορίζονται 
στη νομοθεσία σχετικά με τα εν λόγω 
ταμεία·

Or. en

Τροπολογία 37
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. εκφράζει την άποψη ότι πέραν από τις 
επιχορηγήσεις υφίσταται ανάγκη για 
δάνεια, κεφάλαια επιχειρηματικού 
κινδύνου, εγγυήσεις και άλλες μορφές 
χρηματοοικονομικής τεχνικής που θα 
πρέπει να διαδραματίσουν έναν 
σημαντικότερο ρόλο· ζητεί την κατάλληλη 
χρήση χρηματοοικονομικών μέσων 
συνδέοντας τις διάφορες μορφές 
οικονομικής υποστήριξης, άμεσης και 
έμμεσης, κυρίως αυτές που προσφέρονται 
στις ΜΜΕ, κατά τρόπο ώστε να προτείνει 
μια πλέον προσαρμοσμένη πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση·

7. εκφράζει την άποψη ότι πέραν από τις 
επιχορηγήσεις υφίσταται ανάγκη για 
δάνεια, κεφάλαια επιχειρηματικού 
κινδύνου, εγγυήσεις και άλλες μορφές 
χρηματοοικονομικής τεχνικής που θα 
πρέπει να διαδραματίσουν έναν 
σημαντικότερο ρόλο· ζητεί την κατάλληλη 
χρήση χρηματοοικονομικών μέσων 
συνδέοντας τις διάφορες μορφές 
οικονομικής υποστήριξης, άμεσης και 
έμμεσης, κυρίως αυτές που προσφέρονται 
στις ΜΜΕ, κατά τρόπο ώστε να προτείνει 
μια πλέον προσαρμοσμένη πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση· ζητεί την ίδρυση μιας 
ευρωπαϊκής τράπεζας για τις ΜΜΕ κατά 
το πρότυπο της Oseo στη Γαλλία και της 
Kreditanstalt für Wiederaufbau στη 
Γερμανία·

Or. fr

Τροπολογία 38
Iosif Matula

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. εκφράζει την άποψη ότι πέραν από τις 
επιχορηγήσεις υφίσταται ανάγκη για 
δάνεια, κεφάλαια επιχειρηματικού 
κινδύνου, εγγυήσεις και άλλες μορφές 
χρηματοοικονομικής τεχνικής που θα 
πρέπει να διαδραματίσουν έναν 
σημαντικότερο ρόλο· ζητεί την κατάλληλη 
χρήση χρηματοοικονομικών μέσων 
συνδέοντας τις διάφορες μορφές 
οικονομικής υποστήριξης, άμεσης και 
έμμεσης, κυρίως αυτές που προσφέρονται 
στις ΜΜΕ, κατά τρόπο ώστε να προτείνει 
μια πλέον προσαρμοσμένη πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση·

7. εκφράζει την άποψη ότι πέραν από τις 
επιχορηγήσεις υφίσταται ανάγκη για 
δάνεια, κεφάλαια επιχειρηματικού 
κινδύνου, εγγυήσεις και άλλες μορφές 
χρηματοοικονομικής τεχνικής που θα 
πρέπει να διαδραματίσουν έναν 
σημαντικότερο ρόλο· ζητεί την κατάλληλη 
χρήση χρηματοοικονομικών μέσων 
συνδέοντας τις διάφορες μορφές 
οικονομικής υποστήριξης, άμεσης και 
έμμεσης, κυρίως αυτές που προσφέρονται 
στις ΜΜΕ, κατά τρόπο ώστε να προτείνει 
μια πλέον προσαρμοσμένη πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση· τονίζει την ανάγκη 
διευκόλυνσης της πρόσβασης των ΜΜΕ 
και της τοπικής επιχειρηματικής 
κοινότητας σε χρηματοδοτήσεις για την 
ανάπτυξη της τεχνολογίας·

Or. ro

Τροπολογία 39
Karima Delli, Νίκος Χρυσόγελος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. θεωρεί ότι, δεδομένης της τρέχουσας 
δημοσιονομικής, οικονομικής και 
κοινωνικής κρίσης, οι δημόσιες και οι 
ιδιωτικές επενδύσεις έχουν ιδιαίτερη 
σημασία στο πλαίσιο μιας ευρύτερης 
στρατηγικής για την ανάπτυξη· 
υποστηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη 
συνολική μεταρρύθμιση του καθεστώτος 
των κρατικών ενισχύσεων με την 
εφαρμογή μιας πιο κοινωνικής και 
οικονομικής προσέγγισης.

8. θεωρεί ότι, δεδομένης της τρέχουσας 
δημοσιονομικής, οικονομικής και 
κοινωνικής κρίσης, οι δημόσιες και οι 
ιδιωτικές επενδύσεις έχουν ιδιαίτερη 
σημασία στο πλαίσιο μιας ευρύτερης 
στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη· 
υποστηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη 
συνολική μεταρρύθμιση του καθεστώτος 
των κρατικών ενισχύσεων με την 
εφαρμογή μιας πιο κοινωνικής και 
οικονομικής προσέγγισης.

Or. en
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Τροπολογία 40
María Irigoyen Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. θεωρεί ότι, δεδομένης της τρέχουσας 
δημοσιονομικής, οικονομικής και 
κοινωνικής κρίσης, οι δημόσιες και οι 
ιδιωτικές επενδύσεις έχουν ιδιαίτερη 
σημασία στο πλαίσιο μιας ευρύτερης 
στρατηγικής για την ανάπτυξη· 
υποστηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη 
συνολική μεταρρύθμιση του καθεστώτος 
των κρατικών ενισχύσεων με την 
εφαρμογή μιας πιο κοινωνικής και 
οικονομικής προσέγγισης.

8. θεωρεί ότι, δεδομένης της τρέχουσας 
δημοσιονομικής, οικονομικής και 
κοινωνικής κρίσης, οι δημόσιες και οι 
ιδιωτικές επενδύσεις έχουν ιδιαίτερη
σημασία στο πλαίσιο μιας ευρύτερης 
στρατηγικής για την ανάπτυξη· 
υποστηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη 
συνολική μεταρρύθμιση του καθεστώτος 
των κρατικών ενισχύσεων με την 
εφαρμογή μιας πιο κοινωνικής και 
οικονομικής προσέγγισης· επαναλαμβάνει 
τη σημασία του να λαμβάνονται 
περισσότερο υπόψη η ποιότητα και η 
αποτελεσματικότητα των δημόσιων 
δαπανών.

Or. en

Τροπολογία 41
Iosif Matula

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. στηρίζει τις πρωτοβουλίες 
επανεγκατάστασης που αποσκοπούν στην 
εν μέρει επαναφορά της παραγωγής από 
τρίτες χώρες· θεωρεί ότι με την στήριξη 
των εν λόγω πρωτοβουλιών θα 
διασφαλιστεί η ποιότητα των προϊόντων, 
θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και θα 
αμβλυνθούν οι επιπτώσεις στο 
περιβάλλον.

Or. ro
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Τροπολογία 42
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. ζητεί, εν προκειμένω, από την 
Επιτροπή να επανεξετάσει και να 
καταστήσει περισσότερο ευέλικτους τους 
κανόνες για τον ανταγωνισμό που 
περιλαμβάνονται στα άρθρα 101 και 102 
της ΣΛΕΕ προκειμένου να προωθήσει 
την ανάδειξη ευρωπαϊκών 
«πρωτοπόρων» στον τομέα της 
βιομηχανίας, όπως η Airbus ή η EADS· 
υπενθυμίζει, επίσης, τα αιτήματα που 
εξέφρασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
στην έκθεση Vlasak (2013/2104(INI)) 
σχετικά με την αναθεώρηση των 
κατευθυντήριων γραμμών για τις 
κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού 
χαρακτήρα, σχετικά με τη διευκόλυνση 
των παραγωγικών επενδύσεων στις 
ευρωπαϊκές βιομηχανίες.

Or. fr


