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Τροπολογία 1
Ernest Maragall
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η 
οικονομική κρίση έχει πλήξει σοβαρά την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, με αποτέλεσμα τη δημιουργία 
τεράστιων διαφορών μεταξύ των κρατών 
μελών· υπενθυμίζει ότι, από τότε που 
εκδηλώθηκε η κρίση, έχουν χαθεί 
περισσότερες από 3,8 εκατομμύρια θέσεις 
εργασίας στον μεταποιητικό τομέα της 
ΕΕ1·

1. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η 
οικονομική κρίση έχει πλήξει σοβαρά την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, με αποτέλεσμα τη δημιουργία 
τεράστιων διαφορών μεταξύ των κρατών 
μελών· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
ενισχυθεί η πολιτική συνοχής της ΕΕ με 
σαφή δήλωση προτεραιοτήτων, καθώς 
και ότι η μείωση των ανισοτήτων μεταξύ 
περιφερειών αποτελεί βασικό παράγοντα 
για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για 
την ανάπτυξη και την απασχόληση·

__________________
1Πίνακας Αποτελεσμάτων Βιομηχανίας
2013, Έγγραφο Εργασίας των Υπηρεσιών 
της Επιτροπής, σ. 6.

Or. en

Τροπολογία 2
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η 
οικονομική κρίση έχει πλήξει σοβαρά την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, με αποτέλεσμα τη δημιουργία 
τεράστιων διαφορών μεταξύ των κρατών 
μελών· υπενθυμίζει ότι, από τότε που 
εκδηλώθηκε η κρίση, έχουν χαθεί 
περισσότερες από 3,8 εκατομμύρια θέσεις 

1. υπογραμμίζει ότι η οικονομική κρίση
αποτέλεσε πρόκληση για την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή στην ΕΕ,
πράγμα που απέδειξε ότι εξακολουθούν 
να υφίστανται τεράστιες διαφορές μεταξύ 
των κρατών μελών· υπενθυμίζει ότι, από 
τότε που εκδηλώθηκε η κρίση, έχουν χαθεί 
περισσότερες από 3,8 εκατομμύρια θέσεις 
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εργασίας στον μεταποιητικό τομέα της 
ΕΕ1·

εργασίας στον μεταποιητικό τομέα της 
ΕΕ1·

__________________ __________________
1 Πίνακας Αποτελεσμάτων Βιομηχανίας
2013, Έγγραφο Εργασίας των Υπηρεσιών 
της Επιτροπής, σ. 6.

1Πίνακας Αποτελεσμάτων Βιομηχανίας
2013, Έγγραφο Εργασίας των Υπηρεσιών 
της Επιτροπής, σ. 6.

Or. en

Τροπολογία 3
Herbert Reul

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η 
οικονομική κρίση έχει πλήξει σοβαρά την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, με αποτέλεσμα τη δημιουργία
τεράστιων διαφορών μεταξύ των κρατών 
μελών· υπενθυμίζει ότι, από τότε που 
εκδηλώθηκε η κρίση, έχουν χαθεί 
περισσότερες από 3,8 εκατομμύρια θέσεις 
εργασίας στον μεταποιητικό τομέα της
ΕΕ1·

1. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η 
οικονομική κρίση έχει πλήξει σοβαρά την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, με αποτέλεσμα την ενίσχυση των
τεράστιων διαφορών μεταξύ των κρατών 
μελών· υπενθυμίζει ότι, από τότε που 
εκδηλώθηκε η κρίση, έχουν χαθεί 
περισσότερες από 3,8 εκατομμύρια θέσεις 
εργασίας στον μεταποιητικό τομέα της ΕΕ1

·

__________________ __________________
1 Πίνακας Αποτελεσμάτων Βιομηχανίας
2013, Έγγραφο Εργασίας των Υπηρεσιών 
της Επιτροπής, σ. 6.

1 Πίνακας Αποτελεσμάτων Βιομηχανίας
2013, Έγγραφο Εργασίας των Υπηρεσιών 
της Επιτροπής, σ. 6.

Or. de

Τροπολογία 4
Ivan Jakovčić

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η 
οικονομική κρίση έχει πλήξει σοβαρά την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, με αποτέλεσμα τη δημιουργία 
τεράστιων διαφορών μεταξύ των κρατών 
μελών· υπενθυμίζει ότι, από τότε που 
εκδηλώθηκε η κρίση, έχουν χαθεί 
περισσότερες από 3,8 εκατομμύρια θέσεις 
εργασίας στον μεταποιητικό τομέα της ΕΕ1

1. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η 
οικονομική κρίση έχει πλήξει σοβαρά και 
μακροπρόθεσμα την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή, και έχει 
δημιουργήσει επιπλέον τεράστιες 
διαφορές μεταξύ των κρατών μελών·
υπενθυμίζει ότι, από τότε που εκδηλώθηκε 
η κρίση, έχουν χαθεί περισσότερες από 3,8 
εκατομμύρια θέσεις εργασίας στον 
μεταποιητικό τομέα της ΕΕ1·

__________________ __________________
1 Πίνακας Αποτελεσμάτων Βιομηχανίας
2013, Έγγραφο Εργασίας των Υπηρεσιών 
της Επιτροπής, σ. 6.

1Πίνακας Αποτελεσμάτων Βιομηχανίας
2013, Έγγραφο Εργασίας των Υπηρεσιών 
της Επιτροπής, σ. 6.

Or. en

Τροπολογία 5
José Blanco López

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η 
οικονομική κρίση έχει πλήξει σοβαρά την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, με αποτέλεσμα τη δημιουργία 
τεράστιων διαφορών μεταξύ των κρατών 
μελών· υπενθυμίζει ότι, από τότε που 
εκδηλώθηκε η κρίση, έχουν χαθεί 
περισσότερες από 3,8 εκατομμύρια θέσεις 
εργασίας στον μεταποιητικό τομέα της ΕΕ1

1. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η 
οικονομική κρίση έχει πλήξει σοβαρά την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, με αποτέλεσμα την τεράστια 
διεύρυνση των διαφορών μεταξύ των 
κρατών μελών· υπενθυμίζει ότι, από τότε 
που εκδηλώθηκε η κρίση, έχουν χαθεί 
περισσότερες από 3,8 εκατομμύρια θέσεις 
εργασίας στον μεταποιητικό τομέα της
ΕΕ1·

__________________ __________________
1 Πίνακας Αποτελεσμάτων Βιομηχανίας
2013, Έγγραφο Εργασίας των Υπηρεσιών 
της Επιτροπής, σ. 6.

1 Πίνακας Αποτελεσμάτων Βιομηχανίας
2013, Έγγραφο Εργασίας των Υπηρεσιών 
της Επιτροπής, σ. 6.

Or. es
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Τροπολογία 6
Evžen Tošenovský

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η 
οικονομική κρίση έχει πλήξει σοβαρά την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, με αποτέλεσμα τη δημιουργία 
τεράστιων διαφορών μεταξύ των κρατών 
μελών· υπενθυμίζει ότι, από τότε που 
εκδηλώθηκε η κρίση, έχουν χαθεί 
περισσότερες από 3,8 εκατομμύρια θέσεις 
εργασίας στον μεταποιητικό τομέα της 
ΕΕ1·

1. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η 
οικονομική κρίση έχει πλήξει σοβαρά την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, με αποτέλεσμα τις υφιστάμενες 
διαφορές μεταξύ των κρατών μελών·
υπενθυμίζει ότι, από τότε που εκδηλώθηκε 
η κρίση, έχουν χαθεί περισσότερες από 3,8 
εκατομμύρια θέσεις εργασίας στον 
μεταποιητικό τομέα της ΕΕ1·

__________________ __________________
1 Πίνακας Αποτελεσμάτων Βιομηχανίας
2013, Έγγραφο Εργασίας των Υπηρεσιών 
της Επιτροπής, σ. 6.

1Πίνακας Αποτελεσμάτων Βιομηχανίας
2013, Έγγραφο Εργασίας των Υπηρεσιών 
της Επιτροπής, σ. 6.

Or. en

Τροπολογία 7
Csaba Molnár

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η 
οικονομική κρίση έχει πλήξει σοβαρά την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, με αποτέλεσμα τη δημιουργία 
τεράστιων διαφορών μεταξύ των κρατών
μελών· υπενθυμίζει ότι, από τότε που 
εκδηλώθηκε η κρίση, έχουν χαθεί 
περισσότερες από 3,8 εκατομμύρια θέσεις 
εργασίας στον μεταποιητικό τομέα της 
ΕΕ1·

1. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η 
οικονομική κρίση έχει πλήξει σοβαρά την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, με αποτέλεσμα τη δημιουργία 
τεράστιων διαφορών μεταξύ κρατών
μελών και περιφερειών· υπενθυμίζει ότι, 
από τότε που εκδηλώθηκε η κρίση, έχουν 
χαθεί περισσότερες από 3,8 εκατομμύρια 
θέσεις εργασίας στον μεταποιητικό τομέα 
της ΕΕ1·
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__________________ __________________
1Πίνακας Αποτελεσμάτων Βιομηχανίας
2013, Έγγραφο Εργασίας των Υπηρεσιών 
της Επιτροπής, σ. 6.

1Πίνακας Αποτελεσμάτων Βιομηχανίας
2013, Έγγραφο Εργασίας των Υπηρεσιών 
της Επιτροπής, σ. 6.

Or. hu

Τροπολογία 8
Νεοκλής Συλικιώτης, Paloma López Bermejo, Σοφία Σακοράφα, Marisa Matias

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η 
οικονομική κρίση έχει πλήξει σοβαρά την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, με αποτέλεσμα τη δημιουργία 
τεράστιων διαφορών μεταξύ των κρατών 
μελών· υπενθυμίζει ότι, από τότε που 
εκδηλώθηκε η κρίση, έχουν χαθεί 
περισσότερες από 3,8 εκατομμύρια θέσεις 
εργασίας στον μεταποιητικό τομέα της ΕΕ1

·

1. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η 
οικονομική κρίση έχει πλήξει σοβαρά την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή
στην Ένωση, καθώς το ποσοστό ανεργίας 
έχει αυξηθεί κατά πάνω από 3% από την 
έναρξη της κρίσης και έχουν 
δημιουργηθεί τεράστιες διαφορές μεταξύ 
των κρατών μελών· υπενθυμίζει ότι, από 
τότε που εκδηλώθηκε η κρίση, έχουν χαθεί 
περισσότερες από 3,8 εκατομμύρια θέσεις 
εργασίας στον μεταποιητικό τομέα της
ΕΕ1·

__________________ __________________
1 Πίνακας Αποτελεσμάτων Βιομηχανίας
2013, Έγγραφο Εργασίας των Υπηρεσιών 
της Επιτροπής, σ. 6.

1 Πίνακας Αποτελεσμάτων Βιομηχανίας
2013, Έγγραφο Εργασίας των Υπηρεσιών
της Επιτροπής, σ. 6.

Or. en

Τροπολογία 9
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Mara Bizzotto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η 1. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η 
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οικονομική κρίση έχει πλήξει σοβαρά την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, με αποτέλεσμα τη δημιουργία 
τεράστιων διαφορών μεταξύ των κρατών 
μελών· υπενθυμίζει ότι, από τότε που 
εκδηλώθηκε η κρίση, έχουν χαθεί 
περισσότερες από 3,8 εκατομμύρια θέσεις 
εργασίας στον μεταποιητικό τομέα της
ΕΕ1·

οικονομική κρίση έχει πλήξει σοβαρά την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, με αποτέλεσμα τη δημιουργία 
τεράστιων διαφορών μεταξύ των κρατών 
μελών· υπενθυμίζει ότι, από τότε που 
εκδηλώθηκε η κρίση, έχουν χαθεί 
περισσότερες από 3,8 εκατομμύρια θέσεις 
εργασίας στον μεταποιητικό τομέα της ΕΕ·
θεωρεί, ωστόσο, ότι η σημερινή κρίση 
είναι συστημική και είναι επείγουσα 
ανάγκη η ΕΕ να εγκαταλείψει το "υπερ-
φιλελεύθερο" οικονομικό μοντέλο·

__________________ __________________
1 Πίνακας Αποτελεσμάτων Βιομηχανίας
2013, Έγγραφο Εργασίας των Υπηρεσιών 
της Επιτροπής, σ. 6.

1 Πίνακας Αποτελεσμάτων Βιομηχανίας
2013, Έγγραφο Εργασίας των Υπηρεσιών 
της Επιτροπής, σ. 6.

Or. fr

Τροπολογία 10
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η 
οικονομική κρίση έχει πλήξει σοβαρά την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, με αποτέλεσμα τη δημιουργία 
τεράστιων διαφορών μεταξύ των κρατών 
μελών· υπενθυμίζει ότι, από τότε που 
εκδηλώθηκε η κρίση, έχουν χαθεί 
περισσότερες από 3,8 εκατομμύρια θέσεις 
εργασίας στον μεταποιητικό τομέα της
ΕΕ1·

1. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η 
οικονομική κρίση έχει πλήξει σοβαρά την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, με αποτέλεσμα τη δημιουργία 
τεράστιων διαφορών μεταξύ των κρατών 
μελών· υπενθυμίζει ότι, από τότε που 
εκδηλώθηκε η κρίση, έχουν χαθεί 
περισσότερες από 3,8 εκατομμύρια θέσεις 
εργασίας στον μεταποιητικό τομέα της ΕΕ 
και ότι αυτές οι απώλειες θέσεων
εργασίας είναι σε μεγάλο βαθμό το 
αποτέλεσμα του αθέμιτου ανταγωνισμού 
χωρίς προστασία στα σύνορά μας·

__________________ __________________
1 Πίνακας Αποτελεσμάτων Βιομηχανίας
2013, Έγγραφο Εργασίας των Υπηρεσιών 
της Επιτροπής, σ. 6.

Πίνακας Αποτελεσμάτων Βιομηχανίας
2013, Έγγραφο Εργασίας των Υπηρεσιών 
της Επιτροπής, σ. 6.
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Or. fr

Τροπολογία 11
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. τονίζει ότι απαιτούνται ουσιαστικές 
προσπάθειες για να επανέλθει η ΕΕ στην 
πορεία για την επίτευξη του στόχου της 
επαναβιομηχάνισης στο 20% έως το
2020· ζητεί την ενίσχυση και ανανέωση 
της βιομηχανικής δομής στην Ένωση για 
να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα, η 
ανάπτυξη και η απασχόληση· τονίζει ότι, 
για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, πρέπει 
να γίνουν επενδύσεις στις ψηφιακές 
υποδομές και στις υποδομές ενέργειας και 
μεταφορών και, σε πιο μακροπρόθεσμο 
ορίζοντα αλλά με εξίσου επείγοντα 
χαρακτήρα, στην εκπαίδευση, την έρευνα 
και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των 
εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 12
Paul Tang

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. αναγνωρίζει ότι οι επενδύσεις της 
πολιτικής συνοχής συνέβαλαν στον
μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων 
της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής 
κρίσης και αποτελούν σημαντικό τμήμα 
του προϋπολογισμού επενδύσεων σε 
ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες·
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αναγνωρίζει τις προσπάθειες της 
Επιτροπής για ανακατεύθυνση των 
επενδύσεων της πολιτικής συνοχής σε 
τομείς που επλήγησαν σοβαρότερα από 
την κρίση·

Or. en

Τροπολογία 13
Krišjānis Kariņš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. υπογραμμίζει ότι η Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνει τον 
στόχο της προαγωγής της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και της 
αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών
(άρθρο 3 ΣΕΕ)·

Or. en

Τροπολογία 14
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 β. τονίζει ότι οι στόχοι της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020» θα πρέπει να 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη στην 
πολιτική συνοχής· υπογραμμίζει ότι οι 
επενδύσεις της πολιτικής συνοχής θα 
πρέπει να αποσκοπούν στην ανάπτυξη, 
την αύξηση των καινοτομιών, τις ΜΜΕ, 
την ψηφιακή οικονομία και τη 
βιοοικονομία χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα· τονίζει ότι 
ειδικότερα οι επενδύσεις σε αυτούς τους 
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τομείς μπορούν όχι μόνο να διασφαλίσουν 
υπάρχουσες θέσεις εργασίας, αλλά και να 
οδηγήσουν στην ανάπτυξη και τη 
δημιουργία περαιτέρω θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 15
Aldo Patriciello

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο 
βιομηχανικός τομέας αποτελεί ένα από τα 
βασικά στοιχεία της οικονομικής και 
κοινωνικής συνοχής στην Ευρώπη, καθώς
σχεδόν το 80% των ευρωπαϊκών εξαγωγών
εξαρτάται από τον βιομηχανικό τομέα και 
στη βιομηχανία οφείλεται το 80% των 
δαπανών για Ε&Α στην Ευρώπη2·

2. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που ο 
βιομηχανικός τομέας παίζει στην
ευρωπαϊκή οικονομία, καθώς ευθύνεται 
για το 80% των ευρωπαϊκών εξαγωγών και
το 80% των δαπανών για Ε&Α.

__________________ __________________

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών: «Για μια ευρωπαϊκή 
βιομηχανική αναγέννηση» 
COM(2014)0014,  σ. 3.

Or. it

Τροπολογία 16
Flavio Zanonato

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο 2. υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο 
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βιομηχανικός τομέας αποτελεί ένα από τα 
βασικά στοιχεία της οικονομικής και 
κοινωνικής συνοχής στην Ευρώπη, καθώς 
σχεδόν το 80% των ευρωπαϊκών εξαγωγών 
εξαρτάται από τον βιομηχανικό τομέα και 
στη βιομηχανία οφείλεται το 80% των 
δαπανών για Ε&Α στην Ευρώπη2·

βιομηχανικός τομέας, και ειδικά ο 
μεταποιητικός τομέας, αποτελεί ένα από 
τα βασικά στοιχεία της οικονομικής και 
κοινωνικής συνοχής στην Ευρώπη, καθώς 
σχεδόν το 80% των ευρωπαϊκών εξαγωγών 
εξαρτάται από τον βιομηχανικό τομέα και 
στη βιομηχανία οφείλεται το 80% των 
δαπανών για Ε&Α στην Ευρώπη·

__________________ __________________

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών: «Για μια ευρωπαϊκή 
βιομηχανική αναγέννηση» 
COM(2014)0014, σ. 3.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών: «Για μια ευρωπαϊκή 
βιομηχανική αναγέννηση» 
COM(2014)0014, σ. 3.

Or. it

Τροπολογία 17
Ernest Maragall
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο 
βιομηχανικός τομέας αποτελεί ένα από τα 
βασικά στοιχεία της οικονομικής και 
κοινωνικής συνοχής στην Ευρώπη, καθώς 
σχεδόν το 80% των ευρωπαϊκών εξαγωγών 
εξαρτάται από τον βιομηχανικό τομέα και 
στη βιομηχανία οφείλεται το 80% των 
δαπανών για Ε&Α στην Ευρώπη2·

2. υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο 
βιομηχανικός τομέας αποτελεί ένα από τα 
βασικά στοιχεία της οικονομικής και 
κοινωνικής συνοχής στην Ευρώπη, καθώς 
σχεδόν το 80% των ευρωπαϊκών εξαγωγών 
εξαρτάται από τον βιομηχανικό τομέα και 
στη βιομηχανία οφείλεται το 80% των 
δαπανών για Ε&Α στην Ευρώπη2·
υπενθυμίζει ότι, από τότε που 
εκδηλώθηκε η κρίση, έχουν χαθεί 
περισσότερες από 3,8 εκατομμύρια θέσεις 
εργασίας στον μεταποιητικό τομέα της 
ΕΕ1α· σημειώνει, εντούτοις, ότι εκτιμάται 
ότι δημιουργήθηκαν 594.000 νέες θέσεις 
εργασίας από το 2007 έως το 2012 μόνον 
μέσω τις περιφερειακής πολιτικής της 
ΕΕ1β·



AM\1046267EL.doc 13/51 PE546.684v01-00

EL

__________________ __________________
2 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών, COM(2014)0014, για μια 
ευρωπαϊκή βιομηχανική αναγέννηση, σ. 3.

2 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών, COM(2014)0014, για μια 
ευρωπαϊκή βιομηχανική αναγέννηση, σ. 3.
1 a Πίνακας Αποτελεσμάτων Βιομηχανίας 
2013, Έγγραφο Εργασίας των Υπηρεσιών 
της Επιτροπής, σ. 6.
1 β Για πιο ανταγωνιστικές περιφέρειες 
και πόλεις της Ευρώπης, τόνωση της 
ανάπτυξης και δημιουργία θέσεων 
εργασίας. σ.4 
http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/en/regio
nal_policy_en.pdf

Or. en

Τροπολογία 18
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Mara Bizzotto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο 
βιομηχανικός τομέας αποτελεί ένα από τα 
βασικά στοιχεία της οικονομικής και 
κοινωνικής συνοχής στην Ευρώπη, καθώς 
σχεδόν το 80% των ευρωπαϊκών εξαγωγών 
εξαρτάται από τον βιομηχανικό τομέα και 
στη βιομηχανία οφείλεται το 80% των 
δαπανών για Ε&Α στην Ευρώπη2·

2. υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο 
βιομηχανικός τομέας αποτελεί ένα από τα 
βασικά στοιχεία της οικονομικής και 
κοινωνικής συνοχής στην Ευρώπη, καθώς 
σχεδόν το 80% των ευρωπαϊκών εξαγωγών
εξαρτάται από τον βιομηχανικό τομέα, και 
στη βιομηχανία οφείλεται το 80% των 
δαπανών για Ε&Α στην Ευρώπη· 
σημειώνει, ωστόσο, ότι η ΕΕ εκθέτει τις 
βιομηχανίες μας σε ένα άγριο 
ανταγωνισμό, αρνούμενη πεισματικά να 
εφαρμόσει κάθε είδους οικονομικό 
προστατευτισμό και επιβάλλοντας 
αυστηρούς περιορισμούς, πράγμα που δεν 
ισχύει για τον ανταγωνισμό·

__________________ __________________
2 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 2 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών, (COM(2014)0014, για μια 
ευρωπαϊκή βιομηχανική αναγέννηση, σ. 3).

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών, (COM(2014)0014, για μια 
ευρωπαϊκή βιομηχανική αναγέννηση, σ. 
3.).

Or. fr

Τροπολογία 19
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. συνιστά να εκσυγχρονιστεί η πολιτική 
συνοχής· συνιστά, επίσης, η πολιτική 
συνοχής να επικεντρωθεί στην ανανέωση 
της βιομηχανίας και των δομών και στη 
στήριξη των καινοτομιών, για να 
ενισχυθεί η απασχόληση σε ολόκληρη της 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 20
Νεοκλής Συλικιώτης, Paloma López Bermejo, Σοφία Σακοράφα, Marisa Matias

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να 
προωθεί τις φιλικές προς το περιβάλλον 
πολιτικές και να δίνει έμφαση στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις 
αυστηρές κυρώσεις για τη βιομηχανική 
ρύπανση·

Or. en
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Τροπολογία 21
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 β. τονίζει ότι είναι σημαντική η 
απλούστευση της διαχείρισης και των 
διαδικασιών των προγραμμάτων 
πολιτικής συνοχής· τονίζει ότι η 
διοικητική επιβάρυνση που προκαλείται 
από διαφορετικές διαδικασίες 
διαχείρισης και παρακολούθησης πρέπει 
να είναι εύλογη συγκριτικά με το ύψος 
της χρηματοδότησης που διατίθεται από 
τα προγράμματα πολιτικής συνοχής.

Or. en

Τροπολογία 22
Νεοκλής Συλικιώτης, Paloma López Bermejo, Σοφία Σακοράφα, João Ferreira, Marisa 
Matias

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 β. υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν 
μέχρι και το 99% του επιχειρηματικού 
ιστού της ΕΕ και προσφέρουν το 80% 
των θέσεων εργασίας στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 23
Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι τα μέτρα λιτότητας σε 
αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν 
αρνητική επίπτωση στις βιομηχανικές 
δομές, με αποτέλεσμα τη μείωση των 
επενδύσεων και δυσκολότερη πρόσβαση 
σε πιστώσεις για τους κατασκευαστές·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 24
Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι τα μέτρα λιτότητας σε 
αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν
αρνητική επίπτωση στις βιομηχανικές 
δομές, με αποτέλεσμα τη μείωση των 
επενδύσεων και δυσκολότερη πρόσβαση 
σε πιστώσεις για τους κατασκευαστές·

3. εκφράζει ανησυχία για το 
επαναλαμβανόμενο πρόβλημα της 
συσσώρευσης εκκρεμών πληρωμών που 
οδηγεί σε καθυστερημένες πληρωμές και 
καθυστερήσεις στην εφαρμογή των 
προγραμμάτων και, ως εκ τούτου, 
αναμένει το πρόγραμμα πληρωμών της 
Επιτροπής για την αντιμετώπιση αυτού 
του προβλήματος·

Or. en

Τροπολογία 25
Davor Ivo Stier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι τα μέτρα λιτότητας σε 
αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν 
αρνητική επίπτωση στις βιομηχανικές 
δομές, με αποτέλεσμα τη μείωση των 

3. θεωρεί ότι τα μέτρα λιτότητας έχουν
συνήθως αρνητική επίπτωση στην 
οικονομία και τον βιομηχανικό τομέα, εάν 
αυτά τα μέτρα δεν συνοδεύονται από 
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επενδύσεων και δυσκολότερη πρόσβαση 
σε πιστώσεις για τους κατασκευαστές·

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που 
στοχεύουν στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας·

Or. en

Τροπολογία 26
Nadine Morano

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι τα μέτρα λιτότητας σε 
αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν
αρνητική επίπτωση στις βιομηχανικές 
δομές, με αποτέλεσμα τη μείωση των 
επενδύσεων και δυσκολότερη πρόσβαση 
σε πιστώσεις για τους κατασκευαστές·

3. πιστεύει ότι σε πολλές ευρωπαϊκές 
χώρες, οι μεταρρυθμίσεις που 
απαιτούνται για την εξυγίανση των 
δημόσιων οικονομικών, διασφαλίζοντας 
μια μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και πολλές 
θέσεις εργασίας, μπορεί να έχουν
βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις στις 
βιομηχανικές δομές, με αποτέλεσμα την 
αναβολή ή τη μείωση των επενδύσεων και 
δυσκολότερη πρόσβαση σε πιστώσεις για 
τους κατασκευαστές·

Or. fr

Τροπολογία 27
Herbert Reul

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι τα μέτρα λιτότητας σε 
αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν 
αρνητική επίπτωση στις βιομηχανικές 
δομές, με αποτέλεσμα τη μείωση των 
επενδύσεων και δυσκολότερη πρόσβαση 
σε πιστώσεις για τους κατασκευαστές·

3. θεωρεί ότι απαιτούνται πρόσθετα μέτρα
και επενδύσεις, προκειμένου να 
ενισχυθούν οι βιομηχανικές δομές στα 
κράτη μέλη και να διευκολυνθεί η
πρόσβαση σε πιστώσεις για τους 
κατασκευαστές·

Or. de
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Τροπολογία 28
Barbara Kappel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι τα μέτρα λιτότητας σε 
αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν αρνητική 
επίπτωση στις βιομηχανικές δομές, με 
αποτέλεσμα τη μείωση των επενδύσεων 
και δυσκολότερη πρόσβαση σε πιστώσεις 
για τους κατασκευαστές·

3. θεωρεί ότι τα μέτρα λιτότητας σε 
αρκετές ευρωπαϊκές χώρες είναι 
απαραίτητα, για να μπορεί ένας 
προϋπολογισμός που έχει επανέλθει σε 
ισορροπία να ενισχύσει τις βιομηχανικές 
δομές, με αποτέλεσμα, στη βάση μιας 
υγιούς δημοσιονομικής κατάστασης, την 
εκ νέου πραγματοποίηση επενδύσεων και
τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε 
πιστώσεις για τους κατασκευαστές·

Or. de

Τροπολογία 29
Renato Soru

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι τα μέτρα λιτότητας σε 
αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν αρνητική 
επίπτωση στις βιομηχανικές δομές, με 
αποτέλεσμα τη μείωση των επενδύσεων 
και δυσκολότερη πρόσβαση σε πιστώσεις 
για τους κατασκευαστές·

3. θεωρεί ότι τα μέτρα λιτότητας σε 
αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν αρνητική 
επίπτωση στις βιομηχανικές δομές, με 
αποτέλεσμα τη μείωση των επενδύσεων 
και δυσκολότερη πρόσβαση σε πιστώσεις 
για τους κατασκευαστές· πιστεύει, επίσης, 
ότι αυτή η αρνητική επίπτωση βρίσκεται 
στη βάση της ραγδαίας ύφεσης που 
έπληξε τις περισσότερες χώρες της ΕΕ·

Or. it
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Τροπολογία 30
Ernest Maragall
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι τα μέτρα λιτότητας σε 
αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν αρνητική 
επίπτωση στις βιομηχανικές δομές, με 
αποτέλεσμα τη μείωση των επενδύσεων 
και δυσκολότερη πρόσβαση σε πιστώσεις 
για τους κατασκευαστές·

3. θεωρεί ότι τα μέτρα λιτότητας σε 
αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν αρνητική 
επίπτωση στις βιομηχανικές δομές, με 
αποτέλεσμα τη μείωση των επενδύσεων 
και δυσκολότερη πρόσβαση σε πιστώσεις 
για τους κατασκευαστές· υπογραμμίζει την 
ανάγκη για μια «μεσοοικονομική» 
προσέγγιση (με επίκεντρο τις περιφέρειες) 
για να επιτευχθεί οικονομική ανάκαμψη·

Or. en

Τροπολογία 31
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι τα μέτρα λιτότητας σε 
αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν αρνητική 
επίπτωση στις βιομηχανικές δομές, με 
αποτέλεσμα τη μείωση των επενδύσεων 
και δυσκολότερη πρόσβαση σε πιστώσεις 
για τους κατασκευαστές·

3. θεωρεί ότι τα μέτρα λιτότητας σε 
αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, ως 
αποτέλεσμα των λανθασμένων πολιτικών 
αποφάσεων της Τρόικα, έχουν αρνητική 
επίπτωση στις βιομηχανικές δομές, με 
αποτέλεσμα τη μείωση των επενδύσεων 
και δυσκολότερη πρόσβαση σε πιστώσεις 
για τους κατασκευαστές·

Or. fr

Τροπολογία 32
José Blanco López
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι τα μέτρα λιτότητας σε 
αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν αρνητική 
επίπτωση στις βιομηχανικές δομές, με 
αποτέλεσμα τη μείωση των επενδύσεων 
και δυσκολότερη πρόσβαση σε πιστώσεις 
για τους κατασκευαστές·

3. θεωρεί ότι τα μέτρα λιτότητας σε 
αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν αρνητική 
επίπτωση στις βιομηχανικές δομές, με 
αποτέλεσμα τη μείωση των επενδύσεων 
και δυσκολότερη πρόσβαση σε πιστώσεις 
για τους κατασκευαστές, καθώς και 
αύξηση της ανεργίας·

Or. es

Τροπολογία 33
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι τα μέτρα λιτότητας σε 
αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν αρνητική 
επίπτωση στις βιομηχανικές δομές, με 
αποτέλεσμα τη μείωση των επενδύσεων 
και δυσκολότερη πρόσβαση σε πιστώσεις 
για τους κατασκευαστές·

3. θεωρεί ότι η κρίση σε αρκετές 
ευρωπαϊκές χώρες είχε αρνητική επίπτωση 
στις βιομηχανικές δομές, με αποτέλεσμα 
τη μείωση των επενδύσεων και
δυσκολότερη πρόσβαση σε πιστώσεις για 
τους κατασκευαστές·

Or. fr

Τροπολογία 34
Aldo Patriciello

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι τα μέτρα λιτότητας σε 
αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν αρνητική 
επίπτωση στις βιομηχανικές δομές, με 
αποτέλεσμα τη μείωση των επενδύσεων 

3. θεωρεί ότι τα μέτρα λιτότητας σε 
αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν αρνητική 
επίπτωση στις βιομηχανικές δομές, με 
αποτέλεσμα τη μείωση των επενδύσεων 
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και δυσκολότερη πρόσβαση σε πιστώσεις 
για τους κατασκευαστές·

και δυσκολότερη πρόσβαση σε πιστώσεις 
για τους παραγωγούς του τομέα·

Or. it

Τροπολογία 35
Barbara Kappel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. πιστεύει ότι ο κατακερματισμός της 
χρηματοπιστωτικής αγοράς, η απροθυμία 
ανάληψης κινδύνων από τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις και η έλλειψη πνεύματος 
καινοτομίας παρεμποδίζουν τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και την 
ανάπτυξη·

Or. de

Τροπολογία 36
Evžen Tošenovský

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. θεωρεί ότι όλα τα νέα έργα και οι 
επενδύσεις που προωθούνται από 
ευρωπαϊκά ταμεία πρέπει να έχουν μια 
ρήτρα απασχόλησης, η οποία 
περιλαμβάνει την υποχρέωση να 
δημιουργούνται νέες και μη επισφαλείς 
θέσεις εργασίας·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 37
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. θεωρεί ότι όλα τα νέα έργα και οι 
επενδύσεις που προωθούνται από 
ευρωπαϊκά ταμεία πρέπει να έχουν μια 
ρήτρα απασχόλησης, η οποία 
περιλαμβάνει την υποχρέωση να 
δημιουργούνται νέες και μη επισφαλείς 
θέσεις εργασίας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 38
Constanze Krehl, Theresa Griffin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. θεωρεί ότι όλα τα νέα έργα και οι 
επενδύσεις που προωθούνται από 
ευρωπαϊκά ταμεία πρέπει να έχουν μια 
ρήτρα απασχόλησης, η οποία 
περιλαμβάνει την υποχρέωση να 
δημιουργούνται νέες και μη επισφαλείς 
θέσεις εργασίας·

4. υπογραμμίζει ότι η παραγωγή νέων και 
αξιοπρεπών θέσεων εργασίας μέσω της 
πολιτικής συνοχής συγκαταλέγεται στους 
σημαντικότερους στόχους· τονίζει, 
επομένως, ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να
εστιάσουν τις πολιτικές τους στη 
δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας 
κατά την εφαρμογή των επιχειρησιακών 
τους προγραμμάτων για την τρέχουσα 
περίοδο χρηματοδότησης, προκειμένου 
να λάβουν μέτρα για την αντιμετώπιση 
των υψηλών ποσοστών ανεργίας των 
νέων και για να μπορέσουν οι περιφέρειες 
να αναπτύξουν υγιείς και βιώσιμες 
οικονομίες·

Or. en
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Τροπολογία 39
Ernest Maragall
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. θεωρεί ότι όλα τα νέα έργα και οι 
επενδύσεις που προωθούνται από 
ευρωπαϊκά ταμεία πρέπει να έχουν μια 
ρήτρα απασχόλησης, η οποία περιλαμβάνει 
την υποχρέωση να δημιουργούνται νέες 
και μη επισφαλείς θέσεις εργασίας·

4. θεωρεί ότι όλα τα νέα έργα και οι 
επενδύσεις που προωθούνται από 
ευρωπαϊκά ταμεία πρέπει να έχουν μια 
ρήτρα απασχόλησης, η οποία περιλαμβάνει 
την υποχρέωση να δημιουργούνται νέες 
και μη επισφαλείς θέσεις εργασίας· 
υπενθυμίζει ότι όλες οι επενδύσεις και τα 
έργα θα πρέπει να ενισχύουν ειδικότερα 
την προστασία του περιβάλλοντος και να 
προαγάγουν τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και τα μέτρα ενεργειακής 
απόδοσης και υπενθυμίζει, επίσης, ότι η 
παγκόσμια αγορά φιλικών προς το 
περιβάλλον προϊόντων και υπηρεσιών 
προβλέπεται σχεδόν να διπλασιαστεί έως 
το 2020, φθάνοντας τα 2 
τρισεκατομμύρια ευρώ ετησίως1a·

__________________
1 a Έκθεση σχετικά με τον αριθμό των 
θέσεων εργασίας που εξαρτώνται από το 
περιβάλλον και τις βελτιώσεις στην 
αποδοτικότητα των πόρων, σ. 9. 
http://ec.europa.eu/environment/enveco/jo
bs/pdf/jobs.pdf

Or. en

Τροπολογία 40
Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. θεωρεί ότι όλα τα νέα έργα και οι 4. θεωρεί ότι όλα τα νέα έργα και οι 
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επενδύσεις που προωθούνται από 
ευρωπαϊκά ταμεία πρέπει να έχουν μια 
ρήτρα απασχόλησης, η οποία 
περιλαμβάνει την υποχρέωση να 
δημιουργούνται νέες και μη επισφαλείς 
θέσεις εργασίας·

επενδύσεις της πολιτικής συνοχής 
προσανατολίζονται στα καλύτερα δυνατά 
αποτελέσματα και στον μέγιστο 
αντίκτυπο, και σέβεται το νέο πλαίσιο 
επιδόσεων με στόχο την ενίσχυση της 
έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 41
Barbara Kappel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. θεωρεί ότι όλα τα νέα έργα και οι 
επενδύσεις που προωθούνται από 
ευρωπαϊκά ταμεία πρέπει να έχουν μια 
ρήτρα απασχόλησης, η οποία 
περιλαμβάνει την υποχρέωση να 
δημιουργούνται νέες και μη επισφαλείς 
θέσεις εργασίας·

4. θεωρεί ότι όλα τα νέα έργα και οι 
επενδύσεις που προωθούνται από 
ευρωπαϊκά ταμεία θα πρέπει να
περιλαμβάνουν τον στόχο της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, αλλά 
τάσσεται κατά της εισαγωγής 
υποχρεωτικής ρήτρας για την 
απασχόληση για νομικούς και 
οικονομικούς λόγους1a·

__________________
1 a Η ρήτρα απασχόλησης θα είχε ως 
άμεση συνέπεια την «εκτόπιση των 
επενδύσεων» (crowding out) και της 
μεταφορά των επενδύσεων από 
μακροπρόθεσμα έργα σε βραχυπρόθεσμη 
κερδοσκοπία.

Or. de

Τροπολογία 42
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. θεωρεί ότι όλα τα νέα έργα και οι
επενδύσεις που προωθούνται από 
ευρωπαϊκά ταμεία πρέπει να έχουν μια 
ρήτρα απασχόλησης, η οποία 
περιλαμβάνει την υποχρέωση να 
δημιουργούνται νέες και μη επισφαλείς
θέσεις εργασίας·

4. χαιρετίζει το γεγονός ότι τα νέα έργα 
και επενδύσεις που στηρίζονται από τα
ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
περίοδο 2014 - 2020, θα δημιουργήσουν
νέες υψηλής ποιότητας θέσεις εργασίας·

Or. fr

Τροπολογία 43
Nadine Morano

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. θεωρεί ότι όλα τα νέα έργα και οι 
επενδύσεις που προωθούνται από 
ευρωπαϊκά ταμεία πρέπει να έχουν μια 
ρήτρα απασχόλησης, η οποία 
περιλαμβάνει την υποχρέωση να 
δημιουργούνται νέες και μη επισφαλείς 
θέσεις εργασίας·

4. θεωρεί ότι όλα τα νέα έργα και οι 
επενδύσεις που προωθούνται από 
ευρωπαϊκά ταμεία πρέπει να
περιλαμβάνουν προϋποθέσεις υπέρ της
απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο·

Or. fr

Τροπολογία 44
Davor Ivo Stier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. θεωρεί ότι όλα τα νέα έργα και οι 
επενδύσεις που προωθούνται από 
ευρωπαϊκά ταμεία πρέπει να έχουν μια 
ρήτρα απασχόλησης, η οποία 
περιλαμβάνει την υποχρέωση να 

4. θεωρεί ότι όλα τα νέα έργα και οι 
επενδύσεις που προωθούνται από 
ευρωπαϊκά ταμεία πρέπει να αποσκοπούν 
στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας·
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δημιουργούνται νέες και μη επισφαλείς 
θέσεις εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 45
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. θεωρεί ότι όλα τα νέα έργα και οι 
επενδύσεις που προωθούνται από 
ευρωπαϊκά ταμεία πρέπει να έχουν μια 
ρήτρα απασχόλησης, η οποία περιλαμβάνει 
την υποχρέωση να δημιουργούνται νέες 
και μη επισφαλείς θέσεις εργασίας·

4. θεωρεί ότι όλα τα νέα έργα και οι 
επενδύσεις που προωθούνται από 
ευρωπαϊκά ταμεία πρέπει να έχουν μια 
ρήτρα τοπικής απασχόλησης, η οποία να
περιλαμβάνει την υποχρέωση να 
δημιουργούνται νέες και μη επισφαλείς 
θέσεις εργασίας σε τοπικό επίπεδο·

Or. fr

Τροπολογία 46
Herbert Reul

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. θεωρεί ότι όλα τα νέα έργα και οι 
επενδύσεις που προωθούνται από 
ευρωπαϊκά ταμεία πρέπει να έχουν μια 
ρήτρα απασχόλησης, η οποία 
περιλαμβάνει την υποχρέωση να 
δημιουργούνται νέες και μη επισφαλείς 
θέσεις εργασίας·

4. θεωρεί ότι όλα τα νέα έργα και οι 
επενδύσεις που προωθούνται από 
ευρωπαϊκά ταμεία πρέπει καταρχήν, όταν 
αυτό είναι εφικτό, να προσανατολίζονται 
στη δημιουργία νέων και μη επισφαλών 
θέσεων εργασίας·

Or. de
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Τροπολογία 47
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. θεωρεί ότι όλα τα νέα έργα και οι 
επενδύσεις που προωθούνται από 
ευρωπαϊκά ταμεία πρέπει να έχουν μια 
ρήτρα απασχόλησης, η οποία περιλαμβάνει 
την υποχρέωση να δημιουργούνται νέες 
και μη επισφαλείς θέσεις εργασίας·

4. θεωρεί ότι όλα τα νέα έργα και οι 
επενδύσεις που προωθούνται από 
ευρωπαϊκά ταμεία πρέπει να έχουν μια 
ρήτρα απασχόλησης, η οποία περιλαμβάνει 
την υποχρέωση να δημιουργούνται νέες 
και μη επισφαλείς θέσεις εργασίας· προς 
τούτο, οι επενδύσεις πρέπει να 
αποτελέσουν προτεραιότητα στο πλαίσιο 
κερδοφόρων και παραγωγικών έργων·

Or. fr

Τροπολογία 48
Νεοκλής Συλικιώτης, Paloma López Bermejo, Σοφία Σακοράφα, João Ferreira, Marisa 
Matias

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να 
παρασχεθεί μεγαλύτερη στήριξη 
ειδικότερα στις πολύ μικρές και τις 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
(ΠΜΜΜΕ) και τους εργατικούς 
συνεταιρισμούς, προκειμένου να τονωθεί 
η παραγωγικότητά τους μέσα σε ένα 
σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον, να 
ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις της 
δεσπόζουσας θέσης που καταλαμβάνεται 
από μεγάλες εταιρείες και ομίλους στην 
αγορά, και να δοθεί βοήθεια στις 
ΠΜΜΜΕ και τους εργατικούς 
συνεταιρισμούς για να συσταθούν και να 
αναπτυχθούν·

Or. en
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Τροπολογία 49
Paul Tang

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η 
συγκέντρωση επενδύσεων της ΕΕ σε 
θεματικές προτεραιότητες, όπως την 
έρευνα και καινοτομία, την ψηφιακή 
ατζέντα, την υποστήριξη των ΜΜΕ και 
την οικονομία χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα, για να 
μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των 
επενδύσεων στην οικονομική ανάπτυξη 
και τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 50
Antonio Tajani, Henna Virkkunen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. εκφράζει ικανοποίηση για την 
πρόταση σχετικά με την Ένωση των 
Κεφαλαιαγορών και θεωρεί ότι αυτή 
αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη 
συμπλήρωση του επενδυτικού σχεδίου για 
την Ευρώπη και τη βελτίωση της 
πρόσβασης των ΜΜΕ σε πιστώσεις, 
μέσω της δημιουργίας και της ανάπτυξης 
εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης 
πέρα από τα τραπεζικά δάνεια, μεταξύ 
άλλων με την βελτίωση των αρχικών 
δημόσιων προσφορών·

Or. en
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Τροπολογία 51
Barbara Kappel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. υποστηρίζει ότι η αναποτελεσματική 
εσωτερική διάρθρωση των δαπανών, η 
οποία οφείλεται στην απουσία 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, 
αποθαρρύνει τους ιδιώτες επενδυτές·

Or. de

Τροπολογία 52
Antonio Tajani, Henna Virkkunen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 β. ζητεί την ταχεία εφαρμογή και χρήση 
της Ένωση των Κεφαλαιαγορών για τη 
στήριξη του έργου της βιομηχανίας για 
την ανάπτυξη ευρωπαϊκών αγορών 
ιδιωτικών τοποθετήσεων και τη στήριξη 
της αξιοποίησης μακροπρόθεσμων 
επενδυτικών κεφαλαίων· η επιτυχία της 
Ένωσης των Κεφαλαιαγορών θα μειώσει 
τον κατακερματισμό στις 
χρηματοοικονομικές αγορές της ΕΕ, 
συμβάλλοντας κατ' αυτόν τον τρόπο στη 
μείωση του κόστους χρηματοδότησης·

Or. en

Τροπολογία 53
Paul Tang
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 β. τονίζει ότι οι επενδύσεις θα πρέπει να 
εστιάζονται σε τομείς που μπορούν να 
παράγουν πολλαπλασιαστικά 
αποτελέσματα στις θέσεις εργασίας και 
την ανάπτυξη, όπως επενδύσεις στην 
καινοτομία ή την εκπαίδευση·

Or. en

Τροπολογία 54
Paul Tang

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 γ. τονίζει τη σημασία της 
περιφερειακής χρηματοδότησης για τις 
ΜΜΕ, οι οποίες λειτουργούν ως 
περιφερειακή κινητήρια δύναμη για τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, την έξυπνη
ανάπτυξη και τις ψηφιακές οικονομίες 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 55
Paul Tang

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 δ. υπογραμμίζει τη σημασία της 
χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής 
για τη μετάβαση σε μια οικονομία 
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χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα και για την επίτευξη των 
στόχων του 2020 και του 2030 όσον 
αφορά τη μείωση του διοξειδίου του 
άνθρακα, την ενεργειακή απόδοση και τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 56
Paul Tang

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 ε. σημειώνει ότι η υποβολή εκθέσεων 
σχετικά με έργα που χρηματοδοτούνται 
από ταμεία της ΕΕ επικεντρώνονται 
συνήθως στη συμμόρφωση με τους 
κανόνες και τους κανονισμούς και όχι 
στα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται, 
με αποτέλεσμα να υπάρχει ελλιπής γνώση 
της αποτελεσματικότητας των 
επιδοτήσεων της ΕΕ· τονίζει, εν 
προκειμένω, τη σημασία της 
συστηματικής συλλογής πληροφοριών 
σχετικά με τον αντίκτυπο των ταμείων 
της ΕΕ, με στόχο να αυξηθεί η 
αποτελεσματικότητα των δαπανών της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 57
Evžen Tošenovský

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ζητεί περισσότερες κοινωνικές και διαγράφεται
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δημόσιες επενδύσεις, χωρίς τις οποίες θα 
είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο στόχος που 
αφορά την αύξηση της συνεισφοράς της
βιομηχανίας στο ΑΕγχΠ μέχρι και κατά 
20% έως το 2020· υπενθυμίζει ότι όλες οι 
επενδύσεις και τα έργα πρέπει να 
ενισχύουν την προστασία του 
περιβάλλοντος·

Or. en

Τροπολογία 58
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Mara Bizzotto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ζητεί περισσότερες κοινωνικές και 
δημόσιες επενδύσεις, χωρίς τις οποίες θα 
είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο στόχος που 
αφορά την αύξηση της συνεισφοράς της 
βιομηχανίας στο ΑΕγχΠ μέχρι και κατά 
20% έως το 2020· υπενθυμίζει ότι όλες οι 
επενδύσεις και τα έργα πρέπει να 
ενισχύουν την προστασία του 
περιβάλλοντος·

διαγράφεται·

Or. fr

Τροπολογία 59
Ernest Maragall
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ζητεί περισσότερες κοινωνικές και 
δημόσιες επενδύσεις, χωρίς τις οποίες θα 
είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο στόχος που 
αφορά την αύξηση της συνεισφοράς της 

5. αναγνωρίζοντας τον καίριο ρόλο της 
έρευνας και ανάπτυξης στην επίτευξη 
των στόχων της πολιτικής συνοχής, 
υποστηρίζει σθεναρά την προσέγγιση της 
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βιομηχανίας στο ΑΕγχΠ μέχρι και κατά 
20% έως το 2020· υπενθυμίζει ότι όλες οι 
επενδύσεις και τα έργα πρέπει να 
ενισχύουν την προστασία του 
περιβάλλοντος·

«σχετικής καινοτομίας» στην έρευνα και 
ανάπτυξη, η οποία δίνει προτεραιότητα 
στη μείωση του χάσματος καινοτομίας 
στην Ένωση· ζητεί περαιτέρω 
αποσαφήνιση της έννοιας της έξυπνης 
εξειδίκευσης, η οποία έχει τη δυνατότητα 
να τονώσει την ανταγωνιστικότητα στις 
περιφέρειες της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 60
Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ζητεί περισσότερες κοινωνικές και 
δημόσιες επενδύσεις, χωρίς τις οποίες θα 
είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο στόχος που 
αφορά την αύξηση της συνεισφοράς της 
βιομηχανίας στο ΑΕγχΠ μέχρι και κατά 
20% έως το 2020· υπενθυμίζει ότι όλες οι 
επενδύσεις και τα έργα πρέπει να
ενισχύουν την προστασία του 
περιβάλλοντος·

5. υπογραμμίζει τη σημασία της 
αποτελεσματικής χρήσης των ταμείων 
της πολιτικής συνοχής, για να 
μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπός τους στην 
επιδίωξη των στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020», ιδίως για τη στήριξη 
των ΜΜΕ, της έρευνας και καινοτομίας 
και του μετριασμού της κλιματικής 
αλλαγής· υπενθυμίζει ότι η πολιτική 
συνοχής θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως 
επενδυτικό εργαλείο και θα πρέπει να 
συνοδεύεται από εθνικές και 
περιφερειακές πολιτικές 
μεταρρυθμίσεων·

Or. en

Τροπολογία 61
Barbara Kappel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ζητεί περισσότερες κοινωνικές και 
δημόσιες επενδύσεις, χωρίς τις οποίες θα 
είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο στόχος που 
αφορά την αύξηση της συνεισφοράς της 
βιομηχανίας στο ΑΕγχΠ μέχρι και κατά 
20% έως το 2020· υπενθυμίζει ότι όλες οι 
επενδύσεις και τα έργα πρέπει να 
ενισχύουν την προστασία του 
περιβάλλοντος·

5. ζητεί ένα προβλέψιμο περιβάλλον για 
τους ιδιώτες επενδυτές στους τομείς των 
μεταφορών και των στρατηγικών 
υποδομών, της καινοτομίας, της έρευνας 
και της ανάπτυξης, καθώς χωρίς αυτούς 
τους τομείς θα είναι αδύνατο να επιτευχθεί 
ο στόχος που αφορά την αύξηση της 
συνεισφοράς της βιομηχανίας στο ΑΕγχΠ 
μέχρι και κατά 20% έως το 2020· ζητεί την 
επίτευξη κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ 
των στόχων για επαναβιομηχάνιση και 
για προστασία του περιβάλλοντος και του 
κλίματος·

Or. de

Τροπολογία 62
Paul Tang

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ζητεί περισσότερες κοινωνικές και 
δημόσιες επενδύσεις, χωρίς τις οποίες θα 
είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο στόχος που 
αφορά την αύξηση της συνεισφοράς της 
βιομηχανίας στο ΑΕγχΠ μέχρι και κατά 
20% έως το 2020· υπενθυμίζει ότι όλες οι 
επενδύσεις και τα έργα πρέπει να 
ενισχύουν την προστασία του 
περιβάλλοντος·

5. ζητεί περισσότερες κοινωνικές και 
δημόσιες επενδύσεις, χωρίς τις οποίες θα 
είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο στόχος που 
αφορά την αύξηση της συνεισφοράς της 
βιομηχανίας στο ΑΕγχΠ μέχρι και κατά 
20% έως το 2020· υπενθυμίζει ότι όλες οι 
επενδύσεις και τα έργα πρέπει να 
ενισχύουν την προστασία του 
περιβάλλοντος· επιδοκιμάζει το νέο 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 
Επενδύσεων· ζητεί από την Επιτροπή να 
συντονίσει τις δαπάνες του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων με 
υφιστάμενα κονδύλια του 
προϋπολογισμού της πολιτικής συνοχής, 
για να μεγιστοποιηθούν τα ενδεχόμενα 
αποτελέσματα μόχλευσης·

Or. en
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Τροπολογία 63
Renato Soru

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ζητεί περισσότερες κοινωνικές και 
δημόσιες επενδύσεις, χωρίς τις οποίες θα 
είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο στόχος που 
αφορά την αύξηση της συνεισφοράς της 
βιομηχανίας στο ΑΕγχΠ μέχρι και κατά 
20% έως το 2020· υπενθυμίζει ότι όλες οι 
επενδύσεις και τα έργα πρέπει να 
ενισχύουν την προστασία του 
περιβάλλοντος·

5. ζητεί περισσότερες κοινωνικές και 
δημόσιες επενδύσεις, χωρίς τις οποίες θα 
είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο στόχος που 
αφορά την αύξηση της συνεισφοράς της 
βιομηχανίας στο ΑΕγχΠ μέχρι και κατά 
20% έως το 2020· υπενθυμίζει ότι όλες οι 
επενδύσεις και τα έργα πρέπει να 
ενισχύουν την προστασία του 
περιβάλλοντος· πιστεύει, επίσης, ότι οι 
επενδύσεις θα πρέπει να επικεντρώνονται 
στις καινοτόμους τομείς που είναι καίριας 
σημασίας για τη δημιουργία των 
απαραίτητων προϋποθέσεων για τη 
βιώσιμη, πράσινη ανάπτυξη·

Or. it

Τροπολογία 64
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ζητεί περισσότερες κοινωνικές και 
δημόσιες επενδύσεις, χωρίς τις οποίες θα 
είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο στόχος που 
αφορά την αύξηση της συνεισφοράς της 
βιομηχανίας στο ΑΕγχΠ μέχρι και κατά 
20% έως το 2020· υπενθυμίζει ότι όλες οι 
επενδύσεις και τα έργα πρέπει να
ενισχύουν την προστασία του
περιβάλλοντος·

5. ζητεί περισσότερες επενδύσεις στους 
βιομηχανικούς τομείς αιχμής και στον 
εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση των 
παραδοσιακών βιομηχανιών, χωρίς τις 
οποίες θα είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο 
στόχος που αφορά την αύξηση της 
συνεισφοράς της βιομηχανίας στο ΑΕγχΠ 
μέχρι και κατά 20% έως το 2020·
υπενθυμίζει ότι όλες οι επενδύσεις και τα 
έργα πρέπει επίσης να συμβάλλουν στην
προστασία του περιβάλλοντος και την 
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αποκατάσταση μιας αειφόρου 
ανάπτυξης·

Or. fr

Τροπολογία 65
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ζητεί περισσότερες κοινωνικές και 
δημόσιες επενδύσεις, χωρίς τις οποίες θα 
είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο στόχος που 
αφορά την αύξηση της συνεισφοράς της 
βιομηχανίας στο ΑΕγχΠ μέχρι και κατά 
20% έως το 2020· υπενθυμίζει ότι όλες οι 
επενδύσεις και τα έργα πρέπει να 
ενισχύουν την προστασία του 
περιβάλλοντος·

5. ζητεί ένα σταθερότερο και καλύτερο 
ρυθμιστικό περιβάλλον, τόσο σε εθνικό 
όσο και σε ενωσιακό επίπεδο, για να 
καταστεί η ΕΕ ελκυστικότερη, ιδίως για 
ιδιωτικές επενδύσεις, χωρίς τις οποίες θα 
είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο στόχος που 
αφορά την αύξηση της συνεισφοράς της 
βιομηχανίας στο ΑΕγχΠ μέχρι και κατά 
20% έως το 2020·

Or. en

Τροπολογία 66
Nadine Morano

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ζητεί περισσότερες κοινωνικές και 
δημόσιες επενδύσεις, χωρίς τις οποίες θα 
είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο στόχος που 
αφορά την αύξηση της συνεισφοράς της 
βιομηχανίας στο ΑΕγχΠ μέχρι και κατά 
20% έως το 2020· υπενθυμίζει ότι όλες οι 
επενδύσεις και τα έργα πρέπει να 
ενισχύουν την προστασία του 
περιβάλλοντος·

5. ζητεί περισσότερες κοινωνικές και 
δημόσιες επενδύσεις, χωρίς τις οποίες θα 
είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο στόχος που 
αφορά την αύξηση της συνεισφοράς της 
βιομηχανίας στο ΑΕγχΠ μέχρι και κατά 
20% έως το 2020· υπενθυμίζει ότι όλες οι 
επενδύσεις και τα έργα πρέπει να 
ενισχύουν την προστασία του 
περιβάλλοντος· επισημαίνει επίσης ότι 
όλες αυτές οι επενδύσεις και τα έργα δεν 
θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν μόνο με 
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πιστώσεις ή να θέσουν σε κίνδυνο τις 
προσπάθειες για μείωση του δημοσίου 
χρέους και των δημοσίων ελλειμμάτων.

Or. fr

Τροπολογία 67
Ivan Jakovčić

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ζητεί περισσότερες κοινωνικές και 
δημόσιες επενδύσεις, χωρίς τις οποίες θα 
είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο στόχος που 
αφορά την αύξηση της συνεισφοράς της 
βιομηχανίας στο ΑΕγχΠ μέχρι και κατά 
20% έως το 2020· υπενθυμίζει ότι όλες οι 
επενδύσεις και τα έργα πρέπει να 
ενισχύουν την προστασία του 
περιβάλλοντος·

5. ζητεί περισσότερες κοινωνικές και
συντονισμένες δημόσιες επενδύσεις των 
κρατών μελών και των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών, χωρίς τις οποίες θα 
είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο στόχος που 
αφορά την αύξηση της συνεισφοράς της 
βιομηχανίας στο ΑΕγχΠ μέχρι και κατά 
20% έως το 2020· υπενθυμίζει ότι όλες οι 
επενδύσεις και τα έργα πρέπει να 
ενισχύουν την προστασία του 
περιβάλλοντος·

Or. en

Τροπολογία 68
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ζητεί περισσότερες κοινωνικές και 
δημόσιες επενδύσεις, χωρίς τις οποίες θα 
είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο στόχος που 
αφορά την αύξηση της συνεισφοράς της 
βιομηχανίας στο ΑΕγχΠ μέχρι και κατά 
20% έως το 2020· υπενθυμίζει ότι όλες οι 
επενδύσεις και τα έργα πρέπει να 
ενισχύουν την προστασία του 

5. ζητεί περισσότερες κοινωνικές και 
δημόσιες επενδύσεις από τα κράτη, χωρίς 
τις οποίες θα είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο 
στόχος που αφορά την αύξηση της 
συνεισφοράς της βιομηχανίας στο ΑΕγχΠ 
μέχρι και κατά 20% έως το 2020·
υπενθυμίζει ότι όλες οι επενδύσεις και τα 
έργα πρέπει να ενισχύουν την προστασία 
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περιβάλλοντος· του περιβάλλοντος·

Or. fr

Τροπολογία 69
Herbert Reul

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ζητεί περισσότερες κοινωνικές και 
δημόσιες επενδύσεις, χωρίς τις οποίες θα 
είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο στόχος που 
αφορά την αύξηση της συνεισφοράς της 
βιομηχανίας στο ΑΕγχΠ μέχρι και κατά 
20% έως το 2020· υπενθυμίζει ότι όλες οι 
επενδύσεις και τα έργα πρέπει να 
ενισχύουν την προστασία του 
περιβάλλοντος·

5. ζητεί περισσότερες δημόσιες και 
ιδιωτικές επενδύσεις, χωρίς τις οποίες θα 
είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο στόχος που 
αφορά την αύξηση της συνεισφοράς της 
βιομηχανίας στο ΑΕγχΠ μέχρι και κατά 
20% έως το 2020· υπενθυμίζει ότι όλες οι 
επενδύσεις και τα έργα πρέπει να 
ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα·

Or. de

Τροπολογία 70
Csaba Molnár

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ζητεί περισσότερες κοινωνικές και 
δημόσιες επενδύσεις, χωρίς τις οποίες θα 
είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο στόχος που 
αφορά την αύξηση της συνεισφοράς της 
βιομηχανίας στο ΑΕγχΠ μέχρι και κατά 
20% έως το 2020· υπενθυμίζει ότι όλες οι 
επενδύσεις και τα έργα πρέπει να
ενισχύουν την προστασία του 
περιβάλλοντος·

5. ζητεί περισσότερες κοινωνικές και 
δημόσιες επενδύσεις, χωρίς τις οποίες θα 
είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο στόχος που 
αφορά την αύξηση της συνεισφοράς της 
βιομηχανίας στο ΑΕγχΠ μέχρι και κατά 
20% έως το 2020· υπενθυμίζει ότι όλες οι 
επενδύσεις και τα έργα πρέπει να
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 
περιβαλλοντικής προστασίας·

Or. hu
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Τροπολογία 71
Aldo Patriciello

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ζητεί περισσότερες κοινωνικές και 
δημόσιες επενδύσεις, χωρίς τις οποίες θα 
είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο στόχος που 
αφορά την αύξηση της συνεισφοράς της 
βιομηχανίας στο ΑΕγχΠ μέχρι και κατά 
20% έως το 2020· υπενθυμίζει ότι όλες οι 
επενδύσεις και τα έργα πρέπει να 
ενισχύουν την προστασία του 
περιβάλλοντος·

5. ζητεί περισσότερες κοινωνικές και 
δημόσιες επενδύσεις, χωρίς τις οποίες θα 
είναι σχεδόν αδύνατο να επιτευχθεί ο 
στόχος που αφορά την αύξηση της 
συνεισφοράς της βιομηχανίας στο ΑΕγχΠ 
μέχρι και κατά 20% έως το 2020·
υπενθυμίζει ότι οι επενδύσεις και τα έργα 
πρέπει να ενισχύουν την προστασία του 
περιβάλλοντος·

Or. it

Τροπολογία 72
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ζητεί περισσότερες κοινωνικές και 
δημόσιες επενδύσεις, χωρίς τις οποίες θα 
είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο στόχος που 
αφορά την αύξηση της συνεισφοράς της 
βιομηχανίας στο ΑΕγχΠ μέχρι και κατά 
20% έως το 2020· υπενθυμίζει ότι όλες οι 
επενδύσεις και τα έργα πρέπει να 
ενισχύουν την προστασία του
περιβάλλοντος·

5. ζητεί περισσότερες κοινωνικές και 
δημόσιες επενδύσεις, ειδικότερα στον 
τομέα της Ε&Α χωρίς τις οποίες θα είναι 
αδύνατο να επιτευχθεί ο στόχος που αφορά 
την αύξηση της συνεισφοράς της 
βιομηχανίας στο ΑΕγχΠ μέχρι και κατά 
20% έως το 2020· υπενθυμίζει ότι όλες οι 
επενδύσεις και τα έργα πρέπει να 
ενισχύουν την προστασία του
περιβάλλοντος και την αειφόρο 
ανάπτυξη·

Or. fr
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Τροπολογία 73
Zigmantas Balčytis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. εκφράζει την αποδοκιμασία του για 
το γεγονός ότι όταν χορηγούνται πόροι 
από ταμεία της ΕΕ η προσοχή 
επικεντρώνεται στην ίδια τη δαπάνη και 
στη συμμόρφωση με διοικητικούς 
κανόνες, και όχι στην επίτευξη απτών 
αποτελεσμάτων, γεγονός που οδηγεί στο 
να μην είναι δυνατή η δέουσα αξιολόγηση 
του αντικτύπου της χρηματοδότησης της 
ΕΕ και ο καθορισμός των πλέον 
αποτελεσματικών μέτρων για την 
προαγωγή της οικονομικής ανάπτυξης 
των περιφερειών της ΕΕ·

Or. lt

Τροπολογία 74
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί μια βιομηχανική στρατηγική 
χωρίς αποκλεισμούς, η οποία θα 
αντιμετωπίσει την ανεργία και θα 
εξασφαλίσει μεγαλύτερη ανάπτυξη, 
περισσότερες θέσεις εργασίας με 
ενισχυμένα δικαιώματα για τους 
εργαζομένους και πρόσβαση στη δημόσια 
υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση 
στο πλαίσιο των μέσων για την επίτευξη 
της οικονομικής, κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής που είναι απαραίτητη 
στην ΕΕ· θεωρεί ότι ο απώτερος στόχος 
πρέπει να είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και 
ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής, σε 

διαγράφεται·
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συνδυασμό με ευημερία και αξιοπρεπή 
εργασία για όλους.

(Μια παρόμοια στρατηγική δεν μπορεί να 
εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΕ, 
ειδικά αν αυτή συνεχίσει να αντιτάσσεται 
δογματικά στα μέτρα προστατευτισμού 
που απαιτούνται).

Or. fr

Τροπολογία 75
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί μια βιομηχανική στρατηγική χωρίς 
αποκλεισμούς, η οποία θα αντιμετωπίσει 
την ανεργία και θα εξασφαλίσει 
μεγαλύτερη ανάπτυξη, περισσότερες 
θέσεις εργασίας με ενισχυμένα 
δικαιώματα για τους εργαζομένους και 
πρόσβαση στη δημόσια υγειονομική 
περίθαλψη και εκπαίδευση στο πλαίσιο 
των μέσων για την επίτευξη της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής που είναι απαραίτητη στην ΕΕ· 
θεωρεί ότι ο απώτερος στόχος πρέπει να 
είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και ένα υψηλό 
επίπεδο ποιότητας ζωής, σε συνδυασμό 
με ευημερία και αξιοπρεπή εργασία για 
όλους.

6. ζητεί μια βιομηχανική στρατηγική χωρίς 
αποκλεισμούς, της οποίας απώτερος 
στόχος θα πρέπει να είναι η αντιμετώπιση 
της ανεργίας και η διασφάλιση της 
ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και 
της αύξησης των θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 76
Evžen Tošenovský

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί μια βιομηχανική στρατηγική χωρίς 
αποκλεισμούς, η οποία θα αντιμετωπίσει 
την ανεργία και θα εξασφαλίσει 
μεγαλύτερη ανάπτυξη, περισσότερες
θέσεις εργασίας με ενισχυμένα 
δικαιώματα για τους εργαζομένους και 
πρόσβαση στη δημόσια υγειονομική 
περίθαλψη και εκπαίδευση στο πλαίσιο 
των μέσων για την επίτευξη της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής που είναι απαραίτητη στην ΕΕ·
θεωρεί ότι ο απώτερος στόχος πρέπει να 
είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και ένα υψηλό 
επίπεδο ποιότητας ζωής, σε συνδυασμό 
με ευημερία και αξιοπρεπή εργασία για 
όλους.

6. ζητεί μια βιομηχανική στρατηγική χωρίς 
αποκλεισμούς, η οποία θα αντιμετωπίσει 
την ανεργία και θα εξασφαλίσει 
μεγαλύτερη ανάπτυξη και θέσεις εργασίας 
στο πλαίσιο των μέσων για την επίτευξη 
της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής που είναι απαραίτητη στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 77
Barbara Kappel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί μια βιομηχανική στρατηγική χωρίς 
αποκλεισμούς, η οποία θα αντιμετωπίσει 
την ανεργία και θα εξασφαλίσει 
μεγαλύτερη ανάπτυξη, περισσότερες 
θέσεις εργασίας με ενισχυμένα δικαιώματα 
για τους εργαζομένους και πρόσβαση στη 
δημόσια υγειονομική περίθαλψη και 
εκπαίδευση στο πλαίσιο των μέσων για την 
επίτευξη της οικονομικής, κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής που είναι απαραίτητη 
στην ΕΕ· θεωρεί ότι ο απώτερος στόχος 
πρέπει να είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και 
ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής, σε 
συνδυασμό με ευημερία και αξιοπρεπή 
εργασία για όλους.

6. ζητεί μια στρατηγική χωρίς 
αποκλεισμούς για την επαναβιομηχάνιση 
της Ευρώπης, η οποία θα αντιμετωπίσει 
την ανεργία χωρίς τη χρήση 
δημοσιονομικών κινήτρων και χωρίς τον 
κίνδυνο του «crowding out», και θα 
εξασφαλίσει μεγαλύτερη ανάπτυξη, 
περισσότερες θέσεις εργασίας με 
ενισχυμένα δικαιώματα για τους 
εργαζομένους και πρόσβαση στη δημόσια 
υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση 
στο πλαίσιο των μέσων για την επίτευξη 
της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής που είναι απαραίτητη στην ΕΕ·
θεωρεί ότι ο απώτερος στόχος πρέπει να 
είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και ένα υψηλό 
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επίπεδο ποιότητας ζωής, σε συνδυασμό με 
ευημερία και αξιοπρεπή εργασία για 
όλους.

Or. de

Τροπολογία 78
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί μια βιομηχανική στρατηγική χωρίς 
αποκλεισμούς, η οποία θα αντιμετωπίσει 
την ανεργία και θα εξασφαλίσει 
μεγαλύτερη ανάπτυξη, περισσότερες 
θέσεις εργασίας με ενισχυμένα δικαιώματα 
για τους εργαζομένους και πρόσβαση στη 
δημόσια υγειονομική περίθαλψη και 
εκπαίδευση στο πλαίσιο των μέσων για την 
επίτευξη της οικονομικής, κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής που είναι απαραίτητη 
στην ΕΕ· θεωρεί ότι ο απώτερος στόχος 
πρέπει να είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και 
ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής, σε 
συνδυασμό με ευημερία και αξιοπρεπή 
εργασία για όλους.

6. ζητεί μια βιομηχανική στρατηγική χωρίς 
αποκλεισμούς, η οποία θα αντιμετωπίσει 
την ανεργία και θα εξασφαλίσει 
μεγαλύτερη ανάπτυξη, περισσότερες 
θέσεις εργασίας με ενισχυμένα δικαιώματα 
για τους εργαζομένους και πρόσβαση στη 
δημόσια υγειονομική περίθαλψη και 
εκπαίδευση στο πλαίσιο των μέσων για την 
επίτευξη της οικονομικής, κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής που είναι απαραίτητη 
στην ΕΕ, της προστασίας των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων 
και της διατήρησης ισορροπίας μεταξύ 
οικονομικών και κοινωνικών στόχων·
θεωρεί ότι ο απώτερος στόχος πρέπει να 
είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και ένα υψηλό 
επίπεδο ποιότητας ζωής, σε συνδυασμό με 
ευημερία, αξιοπρεπή εργασία και 
απολαβές για όλους.

Or. lt

Τροπολογία 79
José Blanco López

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί μια βιομηχανική στρατηγική χωρίς 6. ζητεί μια βιομηχανική στρατηγική χωρίς 
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αποκλεισμούς, η οποία θα αντιμετωπίσει 
την ανεργία και θα εξασφαλίσει 
μεγαλύτερη ανάπτυξη, περισσότερες 
θέσεις εργασίας με ενισχυμένα δικαιώματα 
για τους εργαζομένους και πρόσβαση στη 
δημόσια υγειονομική περίθαλψη και 
εκπαίδευση στο πλαίσιο των μέσων για την 
επίτευξη της οικονομικής, κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής που είναι απαραίτητη 
στην ΕΕ· θεωρεί ότι ο απώτερος στόχος 
πρέπει να είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και 
ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής, σε 
συνδυασμό με ευημερία και αξιοπρεπή 
εργασία για όλους.

αποκλεισμούς, η οποία θα αντιμετωπίσει 
την ανεργία και θα εξασφαλίσει 
μεγαλύτερη ανάπτυξη, περισσότερες 
θέσεις εργασίας με ενισχυμένα δικαιώματα 
για τους εργαζομένους και πρόσβαση στη 
δημόσια υγειονομική περίθαλψη και 
εκπαίδευση στο πλαίσιο των μέσων για την 
επίτευξη της οικονομικής, κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής που είναι απαραίτητη 
στην ΕΕ, με ιδιαίτερη προσοχή στις 
περιοχές που έχουν επηρεαστεί από τη 
συρρίκνωση και τη γήρανση του 
πληθυσμού· θεωρεί ότι ο απώτερος στόχος 
πρέπει να είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και 
ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής, σε 
συνδυασμό με ευημερία και αξιοπρεπή 
εργασία για όλους.

Or. es

Τροπολογία 80
Nadine Morano

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί μια βιομηχανική στρατηγική χωρίς 
αποκλεισμούς, η οποία θα αντιμετωπίσει 
την ανεργία και θα εξασφαλίσει 
μεγαλύτερη ανάπτυξη, περισσότερες 
θέσεις εργασίας με ενισχυμένα 
δικαιώματα για τους εργαζομένους και 
πρόσβαση στη δημόσια υγειονομική 
περίθαλψη και εκπαίδευση στο πλαίσιο 
των μέσων για την επίτευξη της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής που είναι απαραίτητη στην ΕΕ·
θεωρεί ότι ο απώτερος στόχος πρέπει να 
είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και ένα υψηλό 
επίπεδο ποιότητας ζωής, σε συνδυασμό με 
ευημερία και αξιοπρεπή εργασία για 
όλους.

6. ζητεί μια βιομηχανική στρατηγική χωρίς 
αποκλεισμούς, η οποία θα αντιμετωπίσει 
την ανεργία και θα εξασφαλίσει 
μεγαλύτερη ανάπτυξη, περισσότερες 
θέσεις εργασίας με ενισχυμένο κοινωνικό 
διάλογο, καθώς και πρόσβαση στη 
δημόσια υγειονομική περίθαλψη και 
εκπαίδευση στο πλαίσιο των μέσων για την 
επίτευξη της οικονομικής, κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής που είναι απαραίτητη 
στην ΕΕ· θεωρεί ότι ο απώτερος στόχος 
πρέπει να είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και 
ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής, σε 
συνδυασμό με ευημερία και προσωπική 
και επαγγελματική ολοκλήρωση για όλους
τους πολίτες.

Or. fr
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Τροπολογία 81
Νεοκλής Συλικιώτης, Paloma López Bermejo, Σοφία Σακοράφα, João Ferreira, Marisa 
Matias

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί μια βιομηχανική στρατηγική χωρίς 
αποκλεισμούς, η οποία θα αντιμετωπίσει 
την ανεργία και θα εξασφαλίσει 
μεγαλύτερη ανάπτυξη, περισσότερες 
θέσεις εργασίας με ενισχυμένα δικαιώματα 
για τους εργαζομένους και πρόσβαση στη 
δημόσια υγειονομική περίθαλψη και 
εκπαίδευση στο πλαίσιο των μέσων για την 
επίτευξη της οικονομικής, κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής που είναι απαραίτητη 
στην ΕΕ· θεωρεί ότι ο απώτερος στόχος 
πρέπει να είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και 
ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής, σε 
συνδυασμό με ευημερία και αξιοπρεπή 
εργασία για όλους.

6. ζητεί μια βιομηχανική στρατηγική χωρίς 
αποκλεισμούς, η οποία θα αντιμετωπίσει 
την ανεργία και θα εξασφαλίσει 
μεγαλύτερη ανάπτυξη, περισσότερες 
θέσεις εργασίας με ενισχυμένα δικαιώματα 
για τους εργαζομένους και καλύτερες 
συνθήκες εργασίας, και θα προωθεί 
μέτρα για την ασφάλεια και την 
εξασφάλιση πρόσβασης στη δημόσια 
υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση 
στο πλαίσιο των μέσων για την επίτευξη 
της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής που είναι απαραίτητη στην ΕΕ·
θεωρεί ότι ο απώτερος στόχος πρέπει να 
είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και ένα υψηλό 
επίπεδο ποιότητας ζωής, σε συνδυασμό με 
ευημερία και αξιοπρεπή εργασία για 
όλους.

Or. en

Τροπολογία 82
Aldo Patriciello

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί μια βιομηχανική στρατηγική χωρίς 
αποκλεισμούς, η οποία θα αντιμετωπίσει 
την ανεργία και θα εξασφαλίσει 
μεγαλύτερη ανάπτυξη, περισσότερες 
θέσεις εργασίας με ενισχυμένα δικαιώματα
για τους εργαζομένους και πρόσβαση στη 

6. ζητεί μια βιομηχανική στρατηγική χωρίς 
αποκλεισμούς, η οποία θα αντιμετωπίσει 
την ανεργία και θα εξασφαλίσει 
μεγαλύτερη ανάπτυξη, και περισσότερες 
θέσεις εργασίας , και θα προστατεύει τα
δικαιώματα των εργαζομένων, θα τους
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δημόσια υγειονομική περίθαλψη και 
εκπαίδευση στο πλαίσιο των μέσων για
την επίτευξη της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής που είναι 
απαραίτητη στην ΕΕ· θεωρεί ότι ο 
απώτερος στόχος πρέπει να είναι η 
βιώσιμη ανάπτυξη και ένα υψηλό επίπεδο 
ποιότητας ζωής, σε συνδυασμό με 
ευημερία και αξιοπρεπή εργασία για 
όλους.

εξασφαλίζει δε πρόσβαση στη δημόσια 
υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση, με 
στόχο την επίτευξη μεγαλύτερης
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής
συνοχής·  θεωρεί ότι ο απώτερος στόχος 
πρέπει να είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και 
ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής, σε 
συνδυασμό με ευημερία και αξιοπρεπή 
εργασία για όλους.

Or. it

Τροπολογία 83
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί μια βιομηχανική στρατηγική χωρίς 
αποκλεισμούς, η οποία θα αντιμετωπίσει 
την ανεργία και θα εξασφαλίσει 
μεγαλύτερη ανάπτυξη, περισσότερες 
θέσεις εργασίας με ενισχυμένα δικαιώματα 
για τους εργαζομένους και πρόσβαση στη 
δημόσια υγειονομική περίθαλψη και 
εκπαίδευση στο πλαίσιο των μέσων για την 
επίτευξη της οικονομικής, κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής που είναι απαραίτητη 
στην ΕΕ· θεωρεί ότι ο απώτερος στόχος 
πρέπει να είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και 
ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής, σε 
συνδυασμό με ευημερία και αξιοπρεπή 
εργασία για όλους.

6. ζητεί μια βιομηχανική στρατηγική στη 
βάση των κρατών, που θα αντιμετωπίσει 
την ανεργία και θα εξασφαλίσει 
μεγαλύτερη ανάπτυξη, περισσότερες 
θέσεις εργασίας με ενισχυμένα δικαιώματα 
για τους εργαζομένους και πρόσβαση στη 
δημόσια υγειονομική περίθαλψη και 
εκπαίδευση στο πλαίσιο των μέσων για την 
επίτευξη της οικονομικής, κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής που είναι απαραίτητη 
στην ΕΕ· θεωρεί ότι ο απώτερος στόχος 
πρέπει να είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και 
ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής, σε 
συνδυασμό με ευημερία και αξιοπρεπή 
εργασία για όλους.

Or. fr

Τροπολογία 84
Davor Ivo Stier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί μια βιομηχανική στρατηγική χωρίς 
αποκλεισμούς, η οποία θα αντιμετωπίσει 
την ανεργία και θα εξασφαλίσει 
μεγαλύτερη ανάπτυξη, περισσότερες 
θέσεις εργασίας με ενισχυμένα δικαιώματα 
για τους εργαζομένους και πρόσβαση στη 
δημόσια υγειονομική περίθαλψη και 
εκπαίδευση στο πλαίσιο των μέσων για την 
επίτευξη της οικονομικής, κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής που είναι απαραίτητη 
στην ΕΕ· θεωρεί ότι ο απώτερος στόχος 
πρέπει να είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και
ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής, σε 
συνδυασμό με ευημερία και αξιοπρεπή 
εργασία για όλους.

6. ζητεί μια βιομηχανική στρατηγική χωρίς 
αποκλεισμούς, η οποία θα αντιμετωπίσει 
την ανεργία και θα εξασφαλίσει 
μεγαλύτερη ανάπτυξη, περισσότερες 
θέσεις εργασίας με ενισχυμένα δικαιώματα 
για τους εργαζομένους και πρόσβαση στη 
δημόσια υγειονομική περίθαλψη και 
εκπαίδευση στο πλαίσιο των μέσων για την 
επίτευξη της οικονομικής, κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής που είναι απαραίτητη 
στην ΕΕ· θεωρεί ότι ο απώτερος στόχος 
πρέπει να είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, ένα 
υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής και η 
εξασφάλιση αξιοπρέπειας για όλους τους 
ανθρώπους, σε συνδυασμό με ευημερία 
και αξιοπρεπή εργασία για όλους.

Or. en

Τροπολογία 85
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί μια βιομηχανική στρατηγική χωρίς 
αποκλεισμούς, η οποία θα αντιμετωπίσει 
την ανεργία και θα εξασφαλίσει 
μεγαλύτερη ανάπτυξη, περισσότερες 
θέσεις εργασίας με ενισχυμένα δικαιώματα 
για τους εργαζομένους και πρόσβαση στη 
δημόσια υγειονομική περίθαλψη και 
εκπαίδευση στο πλαίσιο των μέσων για την 
επίτευξη της οικονομικής, κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής που είναι απαραίτητη 
στην ΕΕ· θεωρεί ότι ο απώτερος στόχος 
πρέπει να είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και 
ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής, σε 
συνδυασμό με ευημερία και αξιοπρεπή 
εργασία για όλους.

6. ζητεί μια βιομηχανική στρατηγική χωρίς 
αποκλεισμούς, που θα βασίζεται σε 
αποδοτικά και μακροπρόθεσμα σχέδια, 
θα αντιμετωπίσει την ανεργία και θα 
εξασφαλίσει μεγαλύτερη ανάπτυξη, 
περισσότερες θέσεις εργασίας με 
ενισχυμένα δικαιώματα για τους 
εργαζομένους και πρόσβαση στη δημόσια 
υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση 
στο πλαίσιο των μέσων για την επίτευξη 
της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής που είναι απαραίτητη στην ΕΕ·
θεωρεί ότι ο απώτερος στόχος πρέπει να 
είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και ένα υψηλό 
επίπεδο ποιότητας ζωής, σε συνδυασμό με 
ευημερία και αξιοπρεπή εργασία για 
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όλους.

Or. fr

Τροπολογία 86
Constanze Krehl, Theresa Griffin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 a. υπογραμμίζει ότι, για να είναι 
δυνατές οι καινοτόμες και παραγωγικές 
ερευνητικές δραστηριότητες, είναι 
αναγκαίο να αυξηθεί περαιτέρω η 
χρηματοδότηση για την έρευνα και 
ανάπτυξη· ζητεί, επομένως, να υπάρξει 
καλύτερη ευθυγράμμιση των 
υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέτρων, 
δηλ. των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων και του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» , όπως 
ορίζει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 87
Νεοκλής Συλικιώτης, Paloma López Bermejo, Σοφία Σακοράφα, João Ferreira, Marisa 
Matias

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 α. ζητεί άμεση στήριξη για την 
προώθηση της σταθερής οικονομικής 
μεγέθυνσης και της βιώσιμης ανάπτυξης 
των ΠΜΜΜΕ, για να βελτιωθεί η 
παραγωγικότητα της εργασίας και η 
αποδοτική χρήση των πόρων και για να 
διατηρηθεί η επαφή με την εξελισσόμενη 
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κοινωνία της γνώσης και με μια 
ανάπτυξη θεμελιωμένη στην 
ισορροπημένη οικονομική μεγέθυνση, 
ειδικά στα κράτη μέλη στα οποία η κρίση 
οδήγησε σε μεγαλύτερο βαθμό στο 
κλείσιμο ΠΜΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 88
Csaba Molnár

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. καλεί τα κράτη μέλη να επιταχύνουν 
το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη 
Νεολαία», διότι η κρίση έχει εμποδίσει 
δυσανάλογα μεγάλο αριθμό νέων στην 
αρχή της καριέρας τους να βρουν θέσεις 
εργασίας και διότι η ανεργία των νέων 
έχει ανέλθει σε ανησυχητικά επίπεδα στις 
μισές περιφέρειες·

Or. hu

Τροπολογία 89
Csaba Molnár

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. ζητεί την εκπόνηση ειδικού 
προγράμματος, στο πλαίσιο της 
χρηματοδότησης για τη συνοχή, 
προκειμένου να βοηθηθούν οι πλέον 
μειονεκτούσες περιοχές να ανακτήσουν 
το χαμένο έδαφος, με στοχευμένες 
επενδύσεις, κατάρτιση, δημιουργία 
θέσεων εργασίας και με την ανάπτυξη 
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των υπεραστικών μεταφορών· σημειώνει 
ότι, με τις περιφέρειες που βρίσκονται σε 
παρακμή, θα είναι αδύνατο να 
επιτευχθούν οι στόχοι του 2020·

Or. hu

Τροπολογία 90
Barbara Kappel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 α. ζητεί να χρησιμοποιηθεί το 
επενδυτικό σχέδιο για ενίσχυση των 
προσπαθειών για την ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς στους τομείς της 
οικονομίας, των τηλεπικοινωνιών, της 
ενέργειας, των μεταφορών και των 
υπηρεσιών·

Or. de

Τροπολογία 91
Barbara Kappel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 β. ζητεί, για τη βελτίωση της 
κατάστασης της απασχόλησης, να 
ληφθούν δεόντως υπόψη οι ανάγκες των 
ΜΜΕ στο νομικό και κανονιστικό 
πλαίσιο, και να διευκολυνθεί η πρόσβαση 
των επιχειρήσεων σε πιστώσεις, 
ανεξάρτητα από το μέγεθος των 
επιχειρήσεων·

Or. de
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Τροπολογία 92
Barbara Kappel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 γ. ζητεί να ολοκληρωθεί η ψηφιακή 
εσωτερική αγορά για να βελτιωθεί η 
κατάσταση όσον αφορά την καινοτομία, 
την ανταλλαγή γνώσεων και ιδεών και 
την ανταγωνιστικότητα και το δυναμικό 
καινοτομίας των επιχειρήσεων·

Or. de


