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Τροπολογία 1
Paul Rübig, Μαρία Σπυράκη

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 
26ης Νοεμβρίου, σχετικά με την 
αναθεώρηση των κατευθυντήριων 
γραμμών της Επιτροπής για την εκτίμηση 
επιπτώσεων και τον ρόλο του «τεστ 
ΜΜΕ»1α,

__________________
1α Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)
0069

Or. en

Τροπολογία 2
Jeppe Kofod

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής με τίτλο «Ευκαιρίες 
αποδοτικής χρήσης των πόρων στον 
οικοδομικό τομέα» (COM(2014) 0445),

Or. en

Τροπολογία 3
Jeppe Kofod

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έρευνα του 
Ευρωβαρομέτρου με τίτλο «ΜΜΕ, 
αποτελεσματική χρήση των πόρων και 
οικολογικές αγορές» (Έκτακτο 
Ευρωβαρόμετρο 342), και την έρευνα του 
Ευρωβαρομέτρου για τον ρόλο της 
δημόσιας στήριξης στην 
εμπορευματοποίηση των καινοτομιών 
(Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο 394),

– έχοντας υπόψη την έρευνα του 
Ευρωβαρομέτρου με τίτλο «ΜΜΕ, 
αποτελεσματική χρήση των πόρων και 
οικολογικές αγορές» (Έκτακτο 
Ευρωβαρόμετρο 381), και την έρευνα του 
Ευρωβαρομέτρου για τον ρόλο της 
δημόσιας στήριξης στην 
εμπορευματοποίηση των καινοτομιών 
(Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο 394),

Or. en

Τροπολογία 4
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής με τίτλο «Πράσινο σχέδιο 
δράσης για τις ΜΜΕ» (COM(2014) 440 
τελικό),

Or. en

Τροπολογία 5
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το μανιφέστο της 
ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την 
αποδοτική χρήση των πόρων και τις 
συστάσεις πολιτικής - Μάρτιος 2014,
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Or. en

Τροπολογία 6
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής με τίτλο «Προς μια κυκλική 
οικονομία: πρόγραμμα μηδενικών 
αποβλήτων για την Ευρώπη» 
(COM(2014) 398),

Or. en

Τροπολογία 7
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής με τίτλο «Καινοτομία για 
βιώσιμο μέλλον - Σχέδιο δράσης για την 
Οικοκαινοτομία (Eco-AP)» (COM(2011)
899),

Or. en

Τροπολογία 8
Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ 
αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο 
του 98 % των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 
και παρέχουν περισσότερο από το 67 % 
των θέσεων απασχόλησης στην Ένωση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελούν τη 
ραχοκοκαλιά της οικονομίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι σημαντικοί 
μοχλοί της μακροπρόθεσμης ευρωπαϊκής 
οικονομικής ανάπτυξης και της 
δημιουργίας βιώσιμων θέσεων 
απασχόλησης στα 28 κράτη μέλη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο 
βιομηχανικό οικοσύστημα μαζί με τις 
εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης και τις 
πολυεθνικές·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ 
αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο 
του 98 % των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 
και παρέχουν περισσότερο από το 67 %
των θέσεων απασχόλησης στην Ένωση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελούν τη 
ραχοκοκαλιά της οικονομίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι σημαντικοί 
μοχλοί της μακροπρόθεσμης ευρωπαϊκής 
οικονομικής ανάπτυξης και της 
δημιουργίας βιώσιμων θέσεων 
απασχόλησης στα 28 κράτη μέλη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η απασχόληση 
στον τομέα των περιβαλλοντικών αγαθών 
και υπηρεσιών την περίοδο 2007-2011 
αυξήθηκε κατά 20% παρά την κρίση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο 
βιομηχανικό οικοσύστημα μαζί με τις 
εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης και τις 
πολυεθνικές·

Or. en

Τροπολογία 9
Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ 
αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο 
του 98 % των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 
και παρέχουν περισσότερο από το 67 % 
των θέσεων απασχόλησης στην Ένωση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελούν τη 
ραχοκοκαλιά της οικονομίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι σημαντικοί 
μοχλοί της μακροπρόθεσμης ευρωπαϊκής 
οικονομικής ανάπτυξης και της 
δημιουργίας βιώσιμων θέσεων 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ 
αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο 
του 98 % των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 
και παρέχουν περισσότερο από το 67% της 
συνολικής απασχόλησης στην Ένωση και 
58% της ακαθάριστης προστιθέμενης 
αξίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελούν 
τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι οι κύριοι 
μοχλοί της μακροπρόθεσμης ευρωπαϊκής 
οικονομικής ανάπτυξης και της 
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απασχόλησης στα 28 κράτη μέλη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο 
βιομηχανικό οικοσύστημα μαζί με τις 
εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης και τις 
πολυεθνικές·

δημιουργίας βιώσιμων θέσεων 
απασχόλησης στα 28 κράτη μέλη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο 
βιομηχανικό οικοσύστημα μαζί με τις 
εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης και τις 
πολυεθνικές·

Or. en

Τροπολογία 10
Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ 
αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο 
του 98 % των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 
και παρέχουν περισσότερο από το 67 % 
των θέσεων απασχόλησης στην Ένωση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελούν τη 
ραχοκοκαλιά της οικονομίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι σημαντικοί 
μοχλοί της μακροπρόθεσμης ευρωπαϊκής
οικονομικής ανάπτυξης και της 
δημιουργίας βιώσιμων θέσεων 
απασχόλησης στα 28 κράτη μέλη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο 
βιομηχανικό οικοσύστημα μαζί με τις 
εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης και τις 
πολυεθνικές·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ 
αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο 
του 98 % των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 
και παρέχουν περισσότερο από το 67 % 
των θέσεων απασχόλησης στην Ένωση· οι 
ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της 
οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι 
θεωρούνται σημαντικοί μοχλοί όχι μόνο
της μακροπρόθεσμης οικονομικής 
ανάπτυξης αλλά και της δημιουργίας 
βιώσιμων θέσεων απασχόλησης στα 28 
κράτη μέλη· ως εκ τούτου, οι ΜΜΕ
διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στο 
βιομηχανικό οικοσύστημα, μαζί με τις 
εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης και τις 
πολυεθνικές·

Or. it

Τροπολογία 11
Μαρία Σπυράκη, Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ 
αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο 
του 98 % των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 
και παρέχουν περισσότερο από το 67 % 
των θέσεων απασχόλησης στην Ένωση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελούν τη 
ραχοκοκαλιά της οικονομίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι σημαντικοί 
μοχλοί της μακροπρόθεσμης ευρωπαϊκής 
οικονομικής ανάπτυξης και της 
δημιουργίας βιώσιμων θέσεων 
απασχόλησης στα 28 κράτη μέλη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο 
βιομηχανικό οικοσύστημα μαζί με τις 
εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης και τις 
πολυεθνικές·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ 
αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο 
του 98 % των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 
και παρέχουν περισσότερο από το 67 % 
των θέσεων απασχόλησης στην Ένωση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελούν τη 
ραχοκοκαλιά της οικονομίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι σημαντικοί 
μοχλοί της μακροπρόθεσμης ευρωπαϊκής 
οικονομικής ανάπτυξης και της 
δημιουργίας βιώσιμων θέσεων
απασχόλησης στα 28 κράτη μέλη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο 
βιομηχανικό οικοσύστημα μαζί με τις 
εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης και τις 
πολυεθνικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
εννέα στις δέκα ΜΜΕ είναι μικρές 
επιχειρήσεις που απασχολούν 10 άτομα ή 
και λιγότερα·

Or. en

Τροπολογία 12
Miloslav Ransdorf

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 90% των 
ΜΜΕ είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις 
(επιχειρήσεις με λιγότερους από 10 
εργαζόμενους) και ότι αυτές οι πολύ 
μικρές επιχειρήσεις αναλογούν στο 53% 
όλων των θέσεων εργασίας στην Ευρώπη·

Or. en
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Τροπολογία 13
José Blanco López

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αυτή τη 
στιγμή, εκτιμάται ότι η παγκόσμια αγορά 
περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών 
ανέρχεται στα 1.000 δισεκατομμύρια ανά 
έτος και ότι το ποσό αυτό θα διπλασιαστεί 
ή ακόμη και θα τριπλασιαστεί μέχρι το 
2020, δημιουργώντας έτσι τεράστιες 
ευκαιρίες για τις ΜΜΕ της Ευρώπης και 
γενικότερα για την οικονομική ανάπτυξη 
στην ΕΕ·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αυτή τη 
στιγμή, εκτιμάται ότι η παγκόσμια αγορά 
περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών 
ανέρχεται στα 1.000 δισεκατομμύρια ανά 
έτος και ότι το ποσό αυτό θα διπλασιαστεί 
ή ακόμη και θα τριπλασιαστεί μέχρι το 
2020, δημιουργώντας έτσι τεράστιες 
ευκαιρίες για τις ΜΜΕ της Ευρώπης και 
γενικότερα για την οικονομική ανάπτυξη 
στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά 
περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών 
προσφέρει ευκαιρίες οικονομικής 
δραστηριότητας και απασχόλησης στις 
ΜΜΕ που είναι εγκατεστημένες σε 
περιοχές που αντιμετωπίζουν φαινόμενα 
πληθυσμιακής συρρίκνωσης και 
γήρανσης ·

Or. es

Τροπολογία 14
Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αυτή τη 
στιγμή, εκτιμάται ότι η παγκόσμια αγορά 
περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών 
ανέρχεται στα 1.000 δισεκατομμύρια ανά 
έτος και ότι το ποσό αυτό θα διπλασιαστεί 
ή ακόμη και θα τριπλασιαστεί μέχρι το 
2020, δημιουργώντας έτσι τεράστιες 
ευκαιρίες για τις ΜΜΕ της Ευρώπης και 
γενικότερα για την οικονομική ανάπτυξη 
στην ΕΕ·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αυτή τη 
στιγμή, εκτιμάται ότι η παγκόσμια αγορά 
περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών 
ανέρχεται στα 1.000 δισεκατομμύρια ανά 
έτος και αναμένεται ότι το ποσό αυτό θα 
διπλασιαστεί ή ακόμη και θα 
τριπλασιαστεί μέχρι το 2020, 
δημιουργώντας έτσι τεράστιες ευκαιρίες 
για τις ΜΜΕ της Ευρώπης και γενικότερα 
για την οικονομική ανάπτυξη στην ΕΕ·
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Or. it

Τροπολογία 15
Nadine Morano

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αυτή τη 
στιγμή, εκτιμάται ότι η παγκόσμια αγορά 
περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών 
ανέρχεται στα 1.000 δισεκατομμύρια ανά 
έτος και ότι το ποσό αυτό θα διπλασιαστεί 
ή ακόμη και θα τριπλασιαστεί μέχρι το 
2020, δημιουργώντας έτσι τεράστιες 
ευκαιρίες για τις ΜΜΕ της Ευρώπης και 
γενικότερα για την οικονομική ανάπτυξη 
στην ΕΕ·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αυτή τη 
στιγμή, εκτιμάται ότι η παγκόσμια αγορά 
περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών 
ανέρχεται στα 1.000 δισεκατομμύρια ευρώ
ανά έτος και ότι το ποσό αυτό θα 
διπλασιαστεί ή ακόμη και θα 
τριπλασιαστεί μέχρι το 2020, 
δημιουργώντας έτσι τεράστιες ευκαιρίες 
για τις ΜΜΕ της Ευρώπης και γενικότερα 
για την οικονομική ανάπτυξη στην ΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 16
Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση κατέχει ηγετική θέση 
σε παγκόσμιο επίπεδο τόσο στον τομέα 
εισαγωγής όσο και στον τομέα εξαγωγής 
περιβαλλοντικών αγαθών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι υπηρεσίες συνδέονται 
άρρηκτα με αυτά τα εμπορεύματα, αλλά 
ότι υπάρχουν ακόμα φραγμοί μη 
δασμολογικής φύσεως για τους φορείς 
παροχής περιβαλλοντικών υπηρεσιών·

Or. en
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Τροπολογία 17
Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση δεσμεύτηκε για την 
αναβιομηχάνιση της Ευρώπης 
επενδύοντας και παρέχοντας στήριξη στις 
αρχές της βιωσιμότητας, της 
ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 18
Paul Rübig, Μαρία Σπυράκη, Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση δεσμεύτηκε για την 
αναβιομηχάνιση της Ευρώπης επενδύοντας 
και παρέχοντας στήριξη στις αρχές της 
βιωσιμότητας, της ανταγωνιστικότητας και 
της καινοτομίας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση δεσμεύτηκε για την 
αναβιομηχάνιση της Ευρώπης επενδύοντας 
και παρέχοντας στήριξη στις αρχές της 
βιωσιμότητας, της ανταγωνιστικότητας και 
της καινοτομίας, προκειμένου να επιτύχει 
μερίδιο τουλάχιστον 20% στη 
βιομηχανική παραγωγή ως μέρος του 
ευρωπαϊκού ΑΕγχΠ των κρατών μελών 
μέχρι το 2020·

Or. en

Τροπολογία 19
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση δεσμεύτηκε για την 
αναβιομηχάνιση της Ευρώπης επενδύοντας 
και παρέχοντας στήριξη στις αρχές της 
βιωσιμότητας, της ανταγωνιστικότητας και 
της καινοτομίας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση δεσμεύτηκε για την 
αναβιομηχάνιση της Ευρώπης επενδύοντας 
και παρέχοντας στήριξη στις αρχές της 
βιωσιμότητας, της ανταγωνιστικότητας,
της καινοτομίας και της αξιοπρεπούς 
εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
απέναντι στις παγκόσμιες προκλήσεις, 
είναι αναγκαίο η ανανέωση της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας να βασιστεί 
στην αποδοτική χρήση της ενέργειας και 
των πόρων, εάν η ευρωπαϊκή βιομηχανία 
θέλει να διατηρήσει την 
ανταγωνιστικότητά της στο μέλλον·

Or. en

Τροπολογία 20
Jeppe Kofod

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει δεσμευθεί για 
τη μείωση των εγχώριων εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% 
τουλάχιστον αυξάνοντας το μερίδιο των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 27% 
τουλάχιστον και την ενεργειακή απόδοση 
κατά 27% τουλάχιστον έως το 2030, με 
στόχο την αύξηση του στόχου αυτού σε 
30%· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ 
πρέπει να διαδραματίσουν τον ρόλο τους 
στην εκπλήρωση αυτών των στόχων·

Or. en
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Τροπολογία 21
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καλύτερος 
οικολογικός σχεδιασμός, η πρόληψη 
παραγωγής αποβλήτων, η ανακύκλωση 
και η επαναχρησιμοποίηση θα 
μπορούσαν να αποφέρουν καθαρή 
εξοικονόμηση για τις επιχειρήσεις της 
ΕΕ, η οποία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, 
θα ανερχόταν σε έως 600 δισεκατομμύρια 
ευρώ ή στο 8% του ετήσιου κύκλου 
εργασιών, μειώνοντας ταυτόχρονα τις 
συνολικές εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα κατά 2 με 4%2α·

__________________
2α COM (2014) 398 «Προς μια κυκλική 
οικονομία: πρόγραμμα μηδενικών 
αποβλήτων για την Ευρώπη»

Or. en

Τροπολογία 22
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διευκόλυνση 
των ΜΜΕ για μετατροπή των 
περιβαλλοντικών προκλήσεων σε 
οικονομικές ευκαιρίες στα πλαίσια της 
βιωσιμότητας είναι μία από τις αρχές της 
Small Business Act, αλλά λαμβάνοντας 
επίσης υπόψη ότι δεν έχει σημειωθεί 
σημαντική πρόοδος όσον αφορά την 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διευκόλυνση 
των ΜΜΕ για μετατροπή των 
περιβαλλοντικών προκλήσεων σε 
οικονομικές ευκαιρίες στα πλαίσια της 
βιωσιμότητας είναι μία από τις αρχές της 
Small Business Act, αλλά λαμβάνοντας 
επίσης υπόψη ότι πρέπει να σημειωθεί 
μεγαλύτερη σημαντική πρόοδος όσον 
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πολιτική και ότι οι ΜΜΕ συχνά 
αντιμετωπίζουν ασυνεπείς πολιτικές κατά 
την έναρξη της δραστηριότητάς τους και 
κατά την εφαρμογή των περιβαλλοντικών 
προτύπων·

αφορά την πολιτική για να επιτευχθεί κάτι 
τέτοιο και ότι οι ΜΜΕ συχνά 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την 
έναρξη της δραστηριότητάς τους και κατά 
την εφαρμογή των περιβαλλοντικών 
προτύπων·

Or. en

Τροπολογία 23
Iratxe García Pérez
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Morten Helveg Petersen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τακτική 
συλλογή εναρμονισμένων στατιστικών 
στοιχείων θα διευκόλυνε την 
τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής και την 
παρακολούθηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
είναι ανάγκη να διερευνηθεί περαιτέρω η 
διάσταση του φύλου στον τομέα της 
πράσινης ανάπτυξης, ιδιαίτερα στο 
πλαίσιο της ανάπτυξης του ιδιωτικού 
τομέα και, ως εκ τούτου, να καλυφθεί το 
κενό γνώσεων στον διάλογο για την 
πράσινη ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 24
Francesc Gambús

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πίεση προς
τις ΜΜΕ για συμμόρφωση με τα 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη 
των περιβαλλοντικών προτύπων δεν 
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περιβαλλοντικά πρότυπα θα ενισχυθεί 
τόσο από την αγορά όσο και από τη 
νομοθεσία·

πρέπει να συνεπάγεται αύξηση της πίεσης 
προς τις ΜΜΕ·

Or. es

Τροπολογία 25
Diane Dodds

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πίεση προς τις 
ΜΜΕ για συμμόρφωση με τα 
περιβαλλοντικά πρότυπα θα ενισχυθεί 
τόσο από την αγορά όσο και από τη 
νομοθεσία·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πίεση προς τις 
ΜΜΕ για συμμόρφωση με τα 
περιβαλλοντικά πρότυπα θα ενισχυθεί 
τόσο από την αγορά όσο και από τη 
νομοθεσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ενίσχυση της πίεσης αυτής θα πρέπει να 
επαναξιολογηθεί προκειμένου να 
μετριαστεί το βάρος επί της λειτουργικής 
απόδοσης σε αυτές τις επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 26
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πίεση προς 
τις ΜΜΕ για συμμόρφωση με τα 
περιβαλλοντικά πρότυπα θα ενισχυθεί 
τόσο από την αγορά όσο και από τη 
νομοθεσία·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευκαιρίες 
οικονομικής απόδοσης και οι 
επιχειρηματικές ευκαιρίες που 
προκύπτουν για τις ΜΜΕ που 
συμμορφώνονται με τα περιβαλλοντικά 
πρότυπα θα ενισχυθούν τόσο από την 
αγορά όσο και από τη νομοθεσία·

Or. en
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Τροπολογία 27
Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πίεση προς 
τις ΜΜΕ για συμμόρφωση με τα 
περιβαλλοντικά πρότυπα θα ενισχυθεί
τόσο από την αγορά όσο και από τη 
νομοθεσία·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμόρφωση 
των ΜΜΕ με τα περιβαλλοντικά πρότυπα 
θα ενθαρρυνθεί τόσο από την αγορά όσο 
και από τη νομοθεσία·

Or. it

Τροπολογία 28
Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πίεση προς τις 
ΜΜΕ για συμμόρφωση με τα 
περιβαλλοντικά πρότυπα θα ενισχυθεί 
τόσο από την αγορά όσο και από τη 
νομοθεσία·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πίεση προς τις 
ΜΜΕ για συμμόρφωση με τα αυξανόμενα 
περιβαλλοντικά πρότυπα θα ενισχυθεί 
τόσο από την αγορά όσο και από τη 
νομοθεσία·

Or. en

Τροπολογία 29
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Brian Crowley, Ian Duncan, 
Evžen Tošenovský, Branislav Škripek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
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διοικητικός φόρτος των κανονισμών της 
ΕΕ συνιστά σημαντικό κόστος για τις 
επιχειρήσεις ώστε να συμμορφωθούν 
προς αυτούς·

Or. en

Τροπολογία 30
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Brian Crowley, Ian Duncan, 
Evžen Tošenovský, Branislav Škripek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν 
προταθεί νέες πρωτοβουλίες για τη 
μείωση του κανονιστικού φόρτου επί των 
ΜΜΕ και λοιπών τομέων·

Or. en

Τροπολογία 31
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις 
πρόσφατες προσπάθειες, οι ΜΜΕ 
εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες σε σχέση με την πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση και ότι τα προγράμματα 
της ΕΕ εξακολουθούν να υστερούν όσον 
αφορά την ουσιαστική συνεισφορά στην 
καινοτομία·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις 
πρόσφατες προσπάθειες, οι ΜΜΕ 
εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες σε σχέση με την πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση, τις δεξιότητες και την 
πληροφόρηση και ότι τα προγράμματα της 
ΕΕ εξακολουθούν να υστερούν όσον 
αφορά την ουσιαστική συνεισφορά στην 
οικοκαινοτομία και την κυκλική 
οικονομία·

Or. en
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Τροπολογία 32
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις 
πρόσφατες προσπάθειες, οι ΜΜΕ 
εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες σε σχέση με την πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση και ότι τα προγράμματα 
της ΕΕ εξακολουθούν να υστερούν όσον 
αφορά την ουσιαστική συνεισφορά στην 
καινοτομία·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις 
πρόσφατες προσπάθειες, οι ΜΜΕ 
εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες σε σχέση με την πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση καθώς δεν είναι ακόμη 
διαθέσιμη σε όλα τα κράτη μέλη μια 
επαρκώς διαφοροποιημένη επιλογή 
μετοχικών τίτλων που απαιτείται κατά 
την πορεία ανάπτυξης μιας εταιρείας και 
ότι τα προγράμματα της ΕΕ εξακολουθούν 
να υστερούν όσον αφορά την ουσιαστική 
συνεισφορά στην καινοτομία·

Or. en

Τροπολογία 33
Miriam Dalli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις 
πρόσφατες προσπάθειες, οι ΜΜΕ 
εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες σε σχέση με την πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση και ότι τα προγράμματα 
της ΕΕ εξακολουθούν να υστερούν όσον 
αφορά την ουσιαστική συνεισφορά στην 
καινοτομία·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις 
πρόσφατες προσπάθειες, οι ΜΜΕ και οι 
πολύ μικρές επιχειρήσεις εξακολουθούν 
να αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε σχέση με 
την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και ότι 
τα προγράμματα της ΕΕ εξακολουθούν να 
υστερούν όσον αφορά την ουσιαστική 
συνεισφορά στην καινοτομία·

Or. en
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Τροπολογία 34
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
παραγωγικότητα της εργασίας 
αναπτύχθηκε πολύ ταχύτερα τις 
τελευταίες δεκαετίες από ό,τι η 
παραγωγικότητα των πόρων, με τις 
εκτιμήσεις να δείχνουν ότι το κόστος 
εργασίας ανέρχεται σε λιγότερο από 20% 
ενός προϊόντος και ότι το κόστος για τους 
πόρους ανέρχεται στο 40%· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η αύξηση της 
παραγωγικότητας των πόρων κατά 30% 
έως το 2030 θα μπορούσε να αυξήσει το 
ΑΕγχΠ κατά περίπου 1%, δημιουργώντας 
ταυτόχρονα 2 εκατομμύρια επιπλέον 
θέσεις εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 35
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Brian Crowley, Ian Duncan, 
Evžen Tošenovský, Branislav Škripek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
διαδικασίες υποβολής αιτήσεων για 
χρηματοδότηση από την ΕΕ για τις ΜΜΕ 
εξακολουθούν να είναι εξαιρετικά 
γραφειοκρατικές και, ως εκ τούτου, 
απαγορευτικές για τις περισσότερες 
ΜΜΕ·

Or. en
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Τροπολογία 36
Barbara Kappel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μικρές 
εταιρείες ωφελούνται αναλογικά 
περισσότερο σε σύγκριση με τις μεγάλες 
επιχειρήσεις από δράσεις για τη βελτίωση 
της αποτελεσματικότητας των πόρων και 
πρέπει να δίνεται μεγαλύτερη προσοχή σε 
αυτές τις εταιρείες στο πλαίσιο των 
πολιτικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ενδεχόμενο καθαρό όφελος από τη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 
πόρων είναι 10-17 % του κύκλου 
εργασιών, ανάλογα με τον τομέα 
λειτουργίας·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 37
Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή 
τεχνολογία συνιστά παράλληλα 
σημαντικό μέσο για τις ΜΜΕ 
αποφέροντας τα οφέλη που αναμένονται 
από τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων 
και διαμορφώνοντας έναν τομέα που 
ευνοεί την εμφάνιση και την ανάπτυξη 
των νέων ΜΜΕ·

Or. fr
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Τροπολογία 38
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο επίκεντρο 
τίθενται πρωταρχικά οι ΜΜΕ υψηλής 
τεχνολογίας που αποτελούν πηγή 
πράσινων καινοτομιών, αλλά ότι υπάρχει 
ανάγκη να υποστηριχθούν και άλλες 
εταιρείες που επιθυμούν να 
συμμορφωθούν με τους περιβαλλοντικούς 
κανονισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
οικοκαινοτομία μπορεί να αποτελέσει ιδέα 
για μια νέα εταιρεία, αλλά και μέτρο για τη 
βελτίωση υφιστάμενων επιχειρήσεων στο 
πλαίσιο της πράσινης οικονομίας·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο επίκεντρο 
τίθενται πρωταρχικά οι ΜΜΕ υψηλής 
τεχνολογίας που αποτελούν πηγή 
πράσινων καινοτομιών, αλλά ότι υπάρχει 
ανάγκη να υποστηριχθούν και άλλες 
εταιρείες που επιθυμούν να 
συμμορφωθούν με τους περιβαλλοντικούς 
κανονισμούς και να εφαρμόσουν 
καινοτόμα οικολογικά μέτρα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικοκαινοτομία 
μπορεί να αποτελέσει ιδέα για μια νέα 
εταιρεία, αλλά και μέτρο για τη βελτίωση
υφιστάμενων επιχειρήσεων στο πλαίσιο 
της πράσινης οικονομίας·

Or. it

Τροπολογία 39
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο επίκεντρο 
τίθενται πρωταρχικά οι ΜΜΕ υψηλής 
τεχνολογίας που αποτελούν πηγή 
πράσινων καινοτομιών, αλλά ότι υπάρχει 
ανάγκη να υποστηριχθούν και άλλες 
εταιρείες που επιθυμούν να 
συμμορφωθούν με τους περιβαλλοντικούς 
κανονισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
οικοκαινοτομία μπορεί να αποτελέσει ιδέα 
για μια νέα εταιρεία, αλλά και μέτρο για τη 
βελτίωση υφιστάμενων επιχειρήσεων στο 
πλαίσιο της πράσινης οικονομίας·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο επίκεντρο 
τίθενται πρωταρχικά οι ΜΜΕ υψηλής 
τεχνολογίας που αποτελούν πηγή 
πράσινων καινοτομιών, αλλά ότι υπάρχει 
ανάγκη να υποστηριχθούν και άλλες 
εταιρείες που επιθυμούν να βελτιώσουν τις 
περιβαλλοντικές επιδόσεις τους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικοκαινοτομία 
μπορεί να αποτελέσει ιδέα για μια νέα 
εταιρεία, αλλά και μέτρο για τη βελτίωση 
υφιστάμενων επιχειρήσεων στο πλαίσιο 
της πράσινης οικονομίας·
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Or. en

Τροπολογία 40
Iratxe García Pérez
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Morten Helveg Petersen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος των 
γυναικών στην πράσινη οικονομία 
εξακολουθεί να υποτιμάται και να 
αγνοείται· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
δεξιότητες και τα επαγγέλματα που 
θεωρούνται ότι έχουν ιδιαίτερη σημασία 
για την πράσινη οικονομία τείνουν να 
είναι ανδροκρατούμενα·

Or. en

Τροπολογία 41
Iratxe García Pérez
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Morten Helveg Petersen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
απαραίτητες συγκεκριμένες και 
ευαισθητοποιημένες ως προς τη 
διάσταση του φύλου πολιτικές και 
παρεμβάσεις ώστε να εξασφαλίζεται ότι 
οι γυναίκες και οι άνδρες μπορούν να 
επωφελούνται ισότιμα από την πράσινη 
οικονομία·

Or. en
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Τροπολογία 42
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που 
δεν υπάρχει διεθνώς συμφωνημένος 
ορισμός της πράσινης ανάπτυξης, υπάρχει 
συναίνεση ως προς το ότι πρόκειται για 
έναν συνδυασμό οικονομικής ανάπτυξης
και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που 
δεν υπάρχει διεθνώς συμφωνημένος 
ορισμός της πράσινης ανάπτυξης, υπάρχει 
συναίνεση ως προς το ότι πρόκειται για 
έναν τρόπο επίτευξης οικονομικής 
ανάπτυξης, χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα 
φυσικούς πόρους κατά τρόπο βιώσιμο και 
παρέχοντας αξιοπρεπή εργασία·

Or. en

Τροπολογία 43
Iratxe García Pérez
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Morten Helveg Petersen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πράσινη 
ανάπτυξη πρέπει να συνδυάζει την 
ενεργειακή απόδοση και τις χαμηλές 
εκπομπές με παραδοσιακά ζητήματα που 
αφορούν την εργασία· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι γυναίκες λαμβάνουν συχνά 
χαμηλότερες αμοιβές και εργάζονται υπό 
δυσμενείς συνθήκες εργασίας·

Or. en
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Τροπολογία 44
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση 
των δεξιοτήτων και της κατάρτισης 
συνιστά βασική πρόκληση για τις ΜΜΕ, 
στις οποίες θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή, ιδίως σε σχέση με την 
καινοτομία και την αποδοτική χρήση των 
πόρων·

Or. en

Τροπολογία 45
Marco Zullo, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 
τρέχουσες συνθήκες, η ανεπαρκής 
πρόσβαση σε κατάλληλες πηγές 
κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου, 
ιδίως στα αρχικά στάδια, εξακολουθεί να 
αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους 
περιορισμούς για τη δημιουργία και την 
ανάπτυξη επιχειρήσεων με αναπτυξιακό 
προσανατολισμό·

Or. it

Τροπολογία 46
Diane Dodds

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει ότι η ιδέα της πράσινης 
ανάπτυξης και οι ευκαιρίες που απορρέουν 
από αυτήν σχετίζονται με διάφορους 
τομείς όπως η κυκλική οικονομία, η 
ενεργειακή απόδοση, η αποδοτική χρήση 
των πόρων, η ανανεώσιμη ενέργεια, η 
διαχείριση των αποβλήτων, η προσέγγιση 
«από λίκνο σε λίκνο»· επισημαίνει τις 
σημαντικές οικονομικές δυνατότητες των 
τομέων αυτών·

1. σημειώνει ότι η ιδέα της πράσινης 
ανάπτυξης και οι ευκαιρίες που απορρέουν 
από αυτήν σχετίζονται με διάφορους 
τομείς όπως η κυκλική οικονομία, η 
ενεργειακή απόδοση, η αποδοτική χρήση 
των πόρων, η ανανεώσιμη ενέργεια, η 
διαχείριση των αποβλήτων, η προσέγγιση 
«από λίκνο σε λίκνο»· επισημαίνει τις 
σημαντικές οικονομικές δυνατότητες των 
τομέων αυτών· σημειώνει ότι η πράσινη 
ανάπτυξη θα πρέπει να αποτελεί μόνο ένα 
μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για 
την προώθηση της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη 
μεταξύ ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 47
Csaba Molnár

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει ότι η ιδέα της πράσινης 
ανάπτυξης και οι ευκαιρίες που απορρέουν 
από αυτήν σχετίζονται με διάφορους 
τομείς όπως η κυκλική οικονομία, η 
ενεργειακή απόδοση, η αποδοτική χρήση 
των πόρων, η ανανεώσιμη ενέργεια, η 
διαχείριση των αποβλήτων, η προσέγγιση 
«από λίκνο σε λίκνο»· επισημαίνει τις 
σημαντικές οικονομικές δυνατότητες των 
τομέων αυτών·

1. σημειώνει ότι η ιδέα της πράσινης 
ανάπτυξης και οι ευκαιρίες που απορρέουν 
από αυτήν σχετίζονται με διάφορους 
τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και ειδικότερα η οικονομικά 
βιώσιμη εκμετάλλευση της αιολικής, 
ηλιακής και γεωθερμικής ενέργειας, η 
κυκλική οικονομία, η ενεργειακή απόδοση, 
η αποδοτική χρήση των πόρων, η 
ανανεώσιμη ενέργεια, η διαχείριση των 
αποβλήτων, η προσέγγιση «από λίκνο σε 
λίκνο»· επισημαίνει τις σημαντικές 
οικονομικές δυνατότητες των τομέων 
αυτών·

Or. hu
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Τροπολογία 48
José Blanco López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει ότι η ιδέα της πράσινης 
ανάπτυξης και οι ευκαιρίες που απορρέουν 
από αυτήν σχετίζονται με διάφορους 
τομείς όπως η κυκλική οικονομία, η 
ενεργειακή απόδοση, η αποδοτική χρήση 
των πόρων, η ανανεώσιμη ενέργεια, η 
διαχείριση των αποβλήτων, η προσέγγιση 
«από λίκνο σε λίκνο»· επισημαίνει τις 
σημαντικές οικονομικές δυνατότητες των 
τομέων αυτών·

1. σημειώνει ότι η ιδέα της πράσινης 
ανάπτυξης και οι ευκαιρίες που απορρέουν 
από αυτήν σχετίζονται με διάφορους 
τομείς όπως η κυκλική οικονομία, η 
ενεργειακή απόδοση, η αποδοτική χρήση 
των πόρων, η ανανεώσιμη ενέργεια, η 
διαχείριση των αποβλήτων, η προσέγγιση 
«από λίκνο σε λίκνο»· επισημαίνει τις 
σημαντικές οικονομικές δυνατότητες των 
τομέων αυτών, ιδίως στις περιοχές που 
αντιμετωπίζουν φαινόμενα πληθυσμιακής 
συρρίκνωσης και γήρανσης όπου 
μπορούν να συμβάλλουν στην υποχώρηση 
των εν λόγω φαινομένων και να 
δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες 
οικονομικής δραστηριότητας και 
απασχόλησης·

Or. es

Τροπολογία 49
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει ότι η ιδέα της πράσινης 
ανάπτυξης και οι ευκαιρίες που 
απορρέουν από αυτήν σχετίζονται με 
διάφορους τομείς όπως η κυκλική 
οικονομία, η ενεργειακή απόδοση, η 
αποδοτική χρήση των πόρων, η 
ανανεώσιμη ενέργεια, η διαχείριση των 

1. υποστηρίζει την ιδέα της πράσινης και 
κυκλικής οικονομίας και τις ευκαιρίες που 
απορρέουν από αυτήν σε όλους τους 
τομείς της οικονομίας και ιδιαίτερα στην
ενεργειακή απόδοση, την αποδοτική χρήση 
των πόρων, την ανανεώσιμη ενέργεια, τη 
διαχείριση των αποβλήτων, την 
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αποβλήτων, η προσέγγιση «από λίκνο σε 
λίκνο»· επισημαίνει τις σημαντικές 
οικονομικές δυνατότητες των τομέων 
αυτών·

προσέγγιση «από λίκνο σε λίκνο»· 
επισημαίνει τις σημαντικές οικονομικές 
δυνατότητες και τις δυνατότητες 
απασχόλησης των τομέων αυτών·

Or. en

Τροπολογία 50
Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει ότι η ιδέα της πράσινης 
ανάπτυξης και οι ευκαιρίες που απορρέουν 
από αυτήν σχετίζονται με διάφορους 
τομείς όπως η κυκλική οικονομία, η 
ενεργειακή απόδοση, η αποδοτική χρήση 
των πόρων, η ανανεώσιμη ενέργεια, η 
διαχείριση των αποβλήτων, η προσέγγιση 
«από λίκνο σε λίκνο»· επισημαίνει τις 
σημαντικές οικονομικές δυνατότητες των 
τομέων αυτών·

1. σημειώνει ότι η ιδέα της πράσινης 
ανάπτυξης και οι ευκαιρίες που απορρέουν 
από αυτήν σχετίζονται με διάφορους 
τομείς μεγάλης σημασίας όπως η κυκλική 
οικονομία, η ενεργειακή απόδοση, η 
αποδοτική χρήση των πόρων, η 
ανανεώσιμη ενέργεια, η διαχείριση των 
αποβλήτων, η μείωση των εκπομπών, ο 
εξηλεκτρισμός, η προσέγγιση «από λίκνο 
σε λίκνο»· επισημαίνει τις σημαντικές
οικονομικές δυνατότητες των τομέων 
αυτών·

Or. en

Τροπολογία 51
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Ian Duncan, Evžen Tošenovský, 
Branislav Škripek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει ότι η ιδέα της πράσινης 
ανάπτυξης και οι ευκαιρίες που απορρέουν 
από αυτήν σχετίζονται με διάφορους 
τομείς όπως η κυκλική οικονομία, η 
ενεργειακή απόδοση, η αποδοτική χρήση 

1. σημειώνει ότι η ιδέα της πράσινης
ανάπτυξης και οι ευκαιρίες που απορρέουν 
από αυτήν σχετίζονται με διάφορους 
κλάδους όπως η κυκλική οικονομία, η 
ενεργειακή απόδοση, η αποδοτική χρήση 



PE549.392v01-00 28/108 AM\1051303EL.doc

EL

των πόρων, η ανανεώσιμη ενέργεια, η 
διαχείριση των αποβλήτων, η προσέγγιση 
«από λίκνο σε λίκνο»· επισημαίνει τις 
σημαντικές οικονομικές δυνατότητες των 
τομέων αυτών·

των πόρων, η ανανεώσιμη ενέργεια, η 
διαχείριση των αποβλήτων, η προσέγγιση 
«από λίκνο σε λίκνο»· επισημαίνει τις 
σημαντικές οικονομικές δυνατότητες που 
έχουν οι εν λόγω κλάδοι για 
διαφορετικούς τομείς·

Or. en

Τροπολογία 52
Zigmantas Balčytis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1a. επισημαίνει ότι δεν αξιοποιείται 
επαρκώς η δυνατότητα ανακύκλωσης, 
κομποστοποίησης και 
επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων, 
γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα οι ΜΜΕ 
που μπορούν να χρησιμοποιούν και να 
πωλούν προϊόντα φιλικά προς το 
περιβάλλον να χάνουν πολύ σημαντικές 
επιχειρηματικές ευκαιρίες·

Or. lt

Τροπολογία 53
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Ian Duncan, Evžen Tošenovský, 
Branislav Škripek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι η πράσινη ανάπτυξη πρέπει 
να τεθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και 
πρέπει να συμπεριλαμβάνει προσπάθειες 
που καταβάλλονται σε ολόκληρο το φάσμα 
της αξιακής αλυσίδας και του 
επιχειρηματικού οικοσυστήματος, 

2. τονίζει ότι η πράσινη ανάπτυξη πρέπει 
να τεθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και 
πρέπει να συμπεριλαμβάνει προσπάθειες 
που καταβάλλονται σε ολόκληρο το φάσμα 
της αξιακής αλυσίδας και του 
επιχειρηματικού οικοσυστήματος·
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συμπεριλαμβανομένων προσπαθειών από 
φορείς της βιομηχανικής παραγωγής για 
μείωση του οικολογικού αποτυπώματος 
των προϊόντων τους, των διαδικασιών 
παραγωγής, καθώς και των 
επιχειρηματικών πρακτικών και 
υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 54
Csaba Molnár

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι η πράσινη ανάπτυξη πρέπει 
να τεθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και 
πρέπει να συμπεριλαμβάνει προσπάθειες 
που καταβάλλονται σε ολόκληρο το φάσμα 
της αξιακής αλυσίδας και του 
επιχειρηματικού οικοσυστήματος, 
συμπεριλαμβανομένων προσπαθειών από 
φορείς της βιομηχανικής παραγωγής για 
μείωση του οικολογικού αποτυπώματος 
των προϊόντων τους, των διαδικασιών 
παραγωγής, καθώς και των 
επιχειρηματικών πρακτικών και 
υπηρεσιών·

2. τονίζει ότι η πράσινη ανάπτυξη πρέπει 
να τεθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και 
πρέπει να συμπεριλαμβάνει προσπάθειες 
που καταβάλλονται σε ολόκληρο το φάσμα 
της αξιακής αλυσίδας και του 
επιχειρηματικού οικοσυστήματος, 
συμπεριλαμβανομένων προσπαθειών από 
φορείς της βιομηχανικής παραγωγής για 
μείωση του οικολογικού αποτυπώματος 
των προϊόντων τους, των διαδικασιών 
παραγωγής, των επικουρικών 
δραστηριοτήτων που συνδέονται με την 
παραγωγή, καθώς και των 
επιχειρηματικών πρακτικών και 
υπηρεσιών·

Or. hu

Τροπολογία 55
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2a. υπενθυμίζει τις συστάσεις της 
ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την 
αποδοτική χρήση των πόρων2β

τονίζοντας ότι η αποδοτική χρήση των 
πόρων απαιτεί ένα δυναμικό φορολογικό 
και κανονιστικό πλαίσιο που μεταδίδει 
κατάλληλα μηνύματα σε παραγωγούς και 
καταναλωτές για προϊόντα προσφοράς 
και ζήτησης με καλύτερες 
περιβαλλοντικές επιδόσεις καθ' όλη τη 
διάρκεια ζωής τους·

__________________
2β Το μανιφέστο της ευρωπαϊκής 
πλατφόρμας για την αποδοτική χρήση 
των πόρων (EREP) και συστάσεις 
πολιτικής - Μάρτιος 2014

Or. en

Τροπολογία 56
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2a. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει, στο 
πλαίσιο της πρωτοβουλίας σχετικά με τη 
δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία, 
ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής, 
συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων 
στόχων πολιτικής και καλύτερης 
ενσωμάτωσης και εξορθολογισμού των 
υφιστάμενων εργαλείων πολιτικής· 
επιμένει ότι τα εργαλεία και τα μέτρα 
πρέπει να εξασφαλίζουν πραγματικές 
ευκαιρίες και ενεργό συμμετοχή των 
ΜΜΕ στην κυκλική οικονομία·

Or. en
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Τροπολογία 57
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2a. υποστηρίζει τους στόχους του 
Πράσινου σχεδίου δράσης για τις ΜΜΕ 
και τις δράσεις του που 
προσανατολίζονται στις ΜΜΕ για τη 
βελτίωση της αποδοτικής χρήσης των 
πόρων, την υποστήριξη της πράσινης 
επιχειρηματικότητας, αξιοποιώντας 
ευκαιρίες για πιο πράσινες αλυσίδες 
αξιών και διευκολύνοντας την πρόσβαση 
στην αγορά για πράσινες ΜΜΕ· ζητεί την 
πλήρη εφαρμογή του και ισχυρές 
συνεργίες, συντονισμό και ενίσχυση των 
σχετικών δράσεων και εργαλείων που 
προβλέπονται στο πλαίσιο του σχεδίου 
δράσης για την οικοκαινοτομία·

Or. en

Τροπολογία 58
Renato Soru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει το γεγονός ότι η οικονομία 
μας θα πρέπει να συντηρεί έναν συνεχώς 
αυξανόμενο πληθυσμό - 9 δισεκατομμύρια 
ανθρώπους έως το 2050 - και ότι οι 
φυσικοί μας πόροι είναι περιορισμένοι και 
πρέπει, επομένως, να χρησιμοποιούνται με 
πολύ αποτελεσματικό τρόπο· επισημαίνει 
νέες καινοτόμους λύσεις για τις 
προκλήσεις αυτές, όπως νέα προϊόντα, 

3. επισημαίνει το γεγονός ότι η οικονομία 
μας θα πρέπει να συντηρεί έναν συνεχώς 
αυξανόμενο πληθυσμό - 9 δισεκατομμύρια 
ανθρώπους έως το 2050 - και ότι οι 
φυσικοί μας πόροι είναι περιορισμένοι και 
πρέπει, επομένως, να χρησιμοποιούνται με 
πολύ αποτελεσματικό τρόπο· επισημαίνει 
ότι η αξιοποίηση νέων καινοτόμων 
λύσεων για τις προκλήσεις αυτές, όπως νέα 
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διαδικασίες παραγωγής, επιχειρηματικές 
πρακτικές και υπηρεσίες, καθώς και ένα 
νέο υποστηρικτικό νομικό πλαίσιο·

προϊόντα, διαδικασίες παραγωγής, 
επιχειρηματικές πρακτικές και υπηρεσίες, 
ένα νέο υποστηρικτικό νομικό πλαίσιο και 
καινοτομίες που αλλάζουν το πλαίσιο 
στον ψηφιακό τομέα, όπως το διαδίκτυο 
των πραγμάτων, είναι η μοναδική οδός 
για να επιτευχθεί πρόοδος·

Or. en

Τροπολογία 59
Barbara Kappel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει το γεγονός ότι η οικονομία 
μας θα πρέπει να συντηρεί έναν συνεχώς 
αυξανόμενο πληθυσμό - 9 δισεκατομμύρια 
ανθρώπους έως το 2050 - και ότι οι 
φυσικοί μας πόροι είναι περιορισμένοι και 
πρέπει, επομένως, να χρησιμοποιούνται με 
πολύ αποτελεσματικό τρόπο· επισημαίνει 
νέες καινοτόμους λύσεις για τις 
προκλήσεις αυτές, όπως νέα προϊόντα, 
διαδικασίες παραγωγής, επιχειρηματικές 
πρακτικές και υπηρεσίες, καθώς και ένα 
νέο υποστηρικτικό νομικό πλαίσιο·

3. επισημαίνει το γεγονός ότι η οικονομία 
μας θα πρέπει να συντηρεί έναν συνεχώς 
αυξανόμενο πληθυσμό - 9 δισεκατομμύρια 
ανθρώπους έως το 2050 - και ότι οι 
φυσικοί μας πόροι είναι περιορισμένοι και 
πρέπει, επομένως, να χρησιμοποιούνται με 
πολύ αποτελεσματικό τρόπο· επισημαίνει 
νέες καινοτόμους λύσεις για τις 
προκλήσεις αυτές, όπως νέα προϊόντα, 
διαδικασίες παραγωγής, επιχειρηματικές 
πρακτικές και υπηρεσίες, καθώς και ένα 
νέο υποστηρικτικό νομικό πλαίσιο· το εν 
λόγω νομικό πλαίσιο θα πρέπει να 
εφαρμόζεται και να επιβάλλεται σε όλα τα 
κράτη μέλη σε τεχνικό και οικονομικό 
επίπεδο·

Or. de

Τροπολογία 60
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει το γεγονός ότι η οικονομία 
μας θα πρέπει να συντηρεί έναν συνεχώς 
αυξανόμενο πληθυσμό - 9 δισεκατομμύρια 
ανθρώπους έως το 2050 - και ότι οι 
φυσικοί μας πόροι είναι περιορισμένοι και 
πρέπει, επομένως, να χρησιμοποιούνται με 
πολύ αποτελεσματικό τρόπο·' επισημαίνει 
νέες καινοτόμους λύσεις για τις 
προκλήσεις αυτές, όπως νέα προϊόντα, 
διαδικασίες παραγωγής, επιχειρηματικές 
πρακτικές και υπηρεσίες, καθώς και ένα 
νέο υποστηρικτικό νομικό πλαίσιο·

3. επισημαίνει το γεγονός ότι η οικονομία 
μας θα πρέπει να συντηρεί έναν συνεχώς 
αυξανόμενο πληθυσμό - 9 δισεκατομμύρια 
ανθρώπους έως το 2050 - και ότι οι 
φυσικοί μας πόροι είναι περιορισμένοι και 
πρέπει, επομένως, να χρησιμοποιούνται με 
πολύ αποτελεσματικό τρόπο· επισημαίνει 
καινοτόμους και πράσινες λύσεις για τις 
προκλήσεις αυτές, όπως νέα προϊόντα, 
διαδικασίες παραγωγής, επιχειρηματικές 
πρακτικές και υπηρεσίες, καθώς και ένα 
νέο υποστηρικτικό νομικό πλαίσιο·

Or. it

Τροπολογία 61
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει το γεγονός ότι η οικονομία 
μας θα πρέπει να συντηρεί έναν συνεχώς 
αυξανόμενο πληθυσμό - 9 δισεκατομμύρια 
ανθρώπους έως το 2050 - και ότι οι 
φυσικοί μας πόροι είναι περιορισμένοι και 
πρέπει, επομένως, να χρησιμοποιούνται με 
πολύ αποτελεσματικό τρόπο· επισημαίνει 
νέες καινοτόμους λύσεις για τις 
προκλήσεις αυτές, όπως νέα προϊόντα, 
διαδικασίες παραγωγής, επιχειρηματικές 
πρακτικές και υπηρεσίες, καθώς και ένα 
νέο υποστηρικτικό νομικό πλαίσιο·

3. επισημαίνει το γεγονός ότι η οικονομία 
μας θα πρέπει να συντηρεί έναν συνεχώς 
αυξανόμενο πληθυσμό - 9 δισεκατομμύρια 
ανθρώπους έως το 2050 - και ότι οι 
φυσικοί μας πόροι είναι περιορισμένοι και 
πρέπει, επομένως, να χρησιμοποιούνται με 
βιώσιμο και πολύ αποτελεσματικό τρόπο· 
επισημαίνει νέες καινοτόμους λύσεις για 
τις προκλήσεις αυτές, όπως νέα προϊόντα, 
διαδικασίες παραγωγής, επιχειρηματικές 
πρακτικές και υπηρεσίες, καθώς και ένα 
νέο υποστηρικτικό νομικό πλαίσιο και 
χρηματοδοτική στήριξη·

Or. en
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Τροπολογία 62
Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει το γεγονός ότι η οικονομία 
μας θα πρέπει να συντηρεί έναν συνεχώς 
αυξανόμενο πληθυσμό - 9 δισεκατομμύρια 
ανθρώπους έως το 2050 - και ότι οι 
φυσικοί μας πόροι είναι περιορισμένοι και 
πρέπει, επομένως, να χρησιμοποιούνται με 
πολύ αποτελεσματικό τρόπο· επισημαίνει 
νέες καινοτόμους λύσεις για τις 
προκλήσεις αυτές, όπως νέα προϊόντα, 
διαδικασίες παραγωγής, επιχειρηματικές 
πρακτικές και υπηρεσίες, καθώς και ένα 
νέο υποστηρικτικό νομικό πλαίσιο·

3. επισημαίνει το γεγονός ότι η οικονομία 
μας θα πρέπει να συντηρεί έναν συνεχώς 
αυξανόμενο πληθυσμό - 9 δισεκατομμύρια 
ανθρώπους έως το 2050 - και ότι οι 
φυσικοί μας πόροι είναι περιορισμένοι και 
πρέπει, επομένως, να χρησιμοποιούνται με 
πολύ αποτελεσματικό τρόπο· επισημαίνει 
νέες καινοτόμους και βιώσιμες λύσεις για 
τις προκλήσεις αυτές, όπως νέα προϊόντα, 
διαδικασίες παραγωγής, επιχειρηματικές 
πρακτικές και υπηρεσίες, καθώς και ένα 
νέο υποστηρικτικό νομικό πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 63
Paul Rübig, Μαρία Σπυράκη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει το γεγονός ότι η οικονομία 
μας θα πρέπει να συντηρεί έναν συνεχώς 
αυξανόμενο πληθυσμό - 9 δισεκατομμύρια 
ανθρώπους έως το 2050 - και ότι οι 
φυσικοί μας πόροι είναι περιορισμένοι και 
πρέπει, επομένως, να χρησιμοποιούνται με 
πολύ αποτελεσματικό τρόπο· επισημαίνει 
νέες καινοτόμους λύσεις για τις 
προκλήσεις αυτές, όπως νέα προϊόντα, 
διαδικασίες παραγωγής, επιχειρηματικές 
πρακτικές και υπηρεσίες, καθώς και ένα 
νέο υποστηρικτικό νομικό πλαίσιο·

3. επισημαίνει το γεγονός ότι η παγκόσμια 
οικονομία θα πρέπει να συντηρεί έναν 
συνεχώς αυξανόμενο πληθυσμό - 9 
δισεκατομμύρια ανθρώπους έως το 2050 -
και ότι οι φυσικοί μας πόροι είναι 
περιορισμένοι και πρέπει, επομένως, να 
χρησιμοποιούνται με πολύ αποτελεσματικό 
τρόπο· επισημαίνει νέες καινοτόμους 
λύσεις για τις προκλήσεις αυτές, όπως νέα 
προϊόντα, διαδικασίες παραγωγής, 
επιχειρηματικές πρακτικές και υπηρεσίες, 
καθώς και ένα νέο υποστηρικτικό νομικό 
πλαίσιο·

Or. en
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Τροπολογία 64
Miriam Dalli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4a. θεωρώντας ότι οι πολύ μικρές 
επιχειρήσεις δημιουργούν χιλιάδες θέσεις 
εργασίας σε όλη την Ευρώπη και, ως εκ 
τούτου, απαιτούν διαφορετικό πλαίσιο για 
τη λειτουργίας τους, πιστεύει ότι 
απαιτείται επειγόντως ένας σαφής 
ορισμός των πολύ μικρών επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 65
Iratxe García Pérez
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Morten Helveg Petersen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4a. καλεί τα κράτη μέλη να 
αναθεωρήσουν το κανονιστικό και νομικό 
πλαίσιο ώστε να συμπεριλάβουν κίνητρα 
και δομές και/ή προγράμματα για τη 
στήριξη της έναρξης, της τυποποίησης 
και της ανάπτυξης (πράσινων) 
επιχειρήσεων που ανήκουν σε γυναίκες·

Or. en

Τροπολογία 66
Dominique Riquet
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 – πρώτο εδάφιο (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
παρουσιάσει άμεσα ένα νέο φιλόδοξο 
σχέδιο για την ανάπτυξη μιας 
ευρωπαϊκής κυκλικής οικονομίας που θα 
βελτιώσει την απόδοση των επενδύσεων 
των ΜΜΕ στον τομέα της ανακύκλωσης 
και της αποδοτικής χρήσης των πόρων·

Or. fr

Τροπολογία 67
Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να αλλάξει 
ριζικά την επιχειρηματική νοοτροπία της 
προκειμένου να συνεισφέρει στην 
οικονομική ανάπτυξη με περισσότερους 
νέους επιχειρηματίες και αναζητώντας 
περισσότερες επιχειρηματικές ευκαιρίες, 
μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της πράσινης 
ανάπτυξης, καθώς και αποδεχόμενη την 
αποτυχία και την ανάληψη κινδύνων· 
υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να τεθεί 
το θέμα αυτό στο επίκεντρο της χάραξης 
πολιτικής· υπογραμμίζει ότι είναι 
σημαντικό να τεθεί το θέμα αυτό στο 
επίκεντρο της χάραξης πολιτικής· ζητεί 
από τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν 
συνθήκες «ομαλής προσγείωσης» μετά 
από επιχειρηματική αποτυχία, για 
παράδειγμα μέσω τροποποίησης των 
νόμων περί χρεωκοπίας προκειμένου να 
παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας 
νέας επιχείρησης σε σύντομο χρονικό 
διάστημα από την αποτυχία 
προηγούμενου εγχειρήματος, ιδίως σε νέα 

διαγράφεται
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και καινοτόμα πεδία·

Or. it

Τροπολογία 68
Marco Zullo, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να αλλάξει 
ριζικά την επιχειρηματική νοοτροπία της 
προκειμένου να συνεισφέρει στην
οικονομική ανάπτυξη με περισσότερους 
νέους επιχειρηματίες και αναζητώντας 
περισσότερες επιχειρηματικές ευκαιρίες, 
μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της πράσινης 
ανάπτυξης, καθώς και αποδεχόμενη την 
αποτυχία και την ανάληψη κινδύνων· 
υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να τεθεί 
το θέμα αυτό στο επίκεντρο της χάραξης 
πολιτικής· ζητεί από τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίζουν συνθήκες «ομαλής 
προσγείωσης» μετά από επιχειρηματική 
αποτυχία, για παράδειγμα μέσω 
τροποποίησης των νόμων περί 
χρεωκοπίας προκειμένου να παρέχεται η 
δυνατότητα δημιουργίας νέας 
επιχείρησης σε σύντομο χρονικό 
διάστημα από την αποτυχία 
προηγούμενου εγχειρήματος, ιδίως σε νέα 
και καινοτόμα πεδία·

5. πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να αλλάξει 
ριζικά την επιχειρηματική νοοτροπία της
προκειμένου να συνεισφέρει σε μια 
πράσινη οικονομική ανάπτυξη με 
περισσότερους νέους επιχειρηματίες και 
αναζητώντας περισσότερες 
επιχειρηματικές ευκαιρίες, καθώς και 
αποδεχόμενη την αποτυχία και την 
ανάληψη κινδύνων· υπογραμμίζει ότι είναι 
σημαντικό να τεθεί το θέμα αυτό στο 
επίκεντρο της χάραξης πολιτικής·

Or. it

Τροπολογία 69
Jeppe Kofod

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να αλλάξει 
ριζικά την επιχειρηματική νοοτροπία της 
προκειμένου να συνεισφέρει στην 
οικονομική ανάπτυξη με περισσότερους 
νέους επιχειρηματίες και αναζητώντας 
περισσότερες επιχειρηματικές ευκαιρίες, 
μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της πράσινης 
ανάπτυξης, καθώς και αποδεχόμενη την 
αποτυχία και την ανάληψη κινδύνων· 
υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να τεθεί 
το θέμα αυτό στο επίκεντρο της χάραξης 
πολιτικής· υπογραμμίζει ότι είναι 
σημαντικό να τεθεί το θέμα αυτό στο 
επίκεντρο της χάραξης πολιτικής· ζητεί 
από τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν 
συνθήκες «ομαλής προσγείωσης» μετά από 
επιχειρηματική αποτυχία, για παράδειγμα 
μέσω τροποποίησης των νόμων περί 
χρεωκοπίας προκειμένου να παρέχεται η 
δυνατότητα δημιουργίας νέας 
επιχείρησης σε σύντομο χρονικό 
διάστημα από την αποτυχία 
προηγούμενου εγχειρήματος, ιδίως σε νέα 
και καινοτόμα πεδία·

5. πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να αλλάξει 
ριζικά την επιχειρηματική νοοτροπία της 
προκειμένου να συνεισφέρει στην 
οικονομική ανάπτυξη με περισσότερους 
νέους επιχειρηματίες και αναζητώντας 
περισσότερες επιχειρηματικές ευκαιρίες, 
μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της πράσινης 
ανάπτυξης, καθώς και αποδεχόμενη την 
αποτυχία και την ανάληψη κινδύνων· 
υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να τεθεί 
το θέμα αυτό στο επίκεντρο της χάραξης 
πολιτικής· υπογραμμίζει ότι είναι 
σημαντικό να τεθεί το θέμα αυτό στο 
επίκεντρο της χάραξης πολιτικής· ζητεί 
από τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν 
συνθήκες «ομαλής προσγείωσης» μετά από 
επιχειρηματική αποτυχία, ιδίως σε νέα και 
καινοτόμα πεδία·

Or. en

Τροπολογία 70
Μαρία Σπυράκη, Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να αλλάξει 
ριζικά την επιχειρηματική νοοτροπία της 
προκειμένου να συνεισφέρει στην 
οικονομική ανάπτυξη με περισσότερους 
νέους επιχειρηματίες και αναζητώντας 
περισσότερες επιχειρηματικές ευκαιρίες, 
μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της πράσινης 
ανάπτυξης, καθώς και αποδεχόμενη την 

5. πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να αλλάξει 
ριζικά την επιχειρηματική νοοτροπία της 
προκειμένου να συνεισφέρει στην 
οικονομική ανάπτυξη με περισσότερους 
νέους επιχειρηματίες και αναζητώντας 
περισσότερες επιχειρηματικές ευκαιρίες, 
μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της πράσινης 
ανάπτυξης, καθώς και αποδεχόμενη την 
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αποτυχία και την ανάληψη κινδύνων· 
υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να τεθεί 
το θέμα αυτό στο επίκεντρο της χάραξης 
πολιτικής· υπογραμμίζει ότι είναι 
σημαντικό να τεθεί το θέμα αυτό στο 
επίκεντρο της χάραξης πολιτικής· ζητεί 
από τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν 
συνθήκες «ομαλής προσγείωσης» μετά από 
επιχειρηματική αποτυχία, για παράδειγμα 
μέσω τροποποίησης των νόμων περί 
χρεωκοπίας προκειμένου να παρέχεται η 
δυνατότητα δημιουργίας νέας επιχείρησης 
σε σύντομο χρονικό διάστημα από την 
αποτυχία προηγούμενου εγχειρήματος, 
ιδίως σε νέα και καινοτόμα πεδία·

αποτυχία και την ανάληψη κινδύνων· 
υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να τεθεί 
το θέμα αυτό στο επίκεντρο της χάραξης 
πολιτικής· υπογραμμίζει ότι είναι 
σημαντικό να τεθεί το θέμα αυτό στο 
επίκεντρο της χάραξης πολιτικής· ζητεί 
από τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν 
συνθήκες «ομαλής προσγείωσης» μετά από 
επιχειρηματική αποτυχία, για παράδειγμα 
μέσω τροποποίησης και απλοποίησης των 
νόμων περί χρεωκοπίας προκειμένου να 
παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας νέας 
επιχείρησης σε σύντομο χρονικό διάστημα 
από την αποτυχία προηγούμενου 
εγχειρήματος, ιδίως σε νέα και καινοτόμα 
πεδία· καλεί την Επιτροπή να μετριάσει 
τον φόβο της αποτυχίας μέσω 
εκστρατειών ευαισθητοποίησης και 
εκπαίδευσης·

Or. en

Τροπολογία 71
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να αλλάξει 
ριζικά την επιχειρηματική νοοτροπία της 
προκειμένου να συνεισφέρει στην 
οικονομική ανάπτυξη με περισσότερους 
νέους επιχειρηματίες και αναζητώντας 
περισσότερες επιχειρηματικές ευκαιρίες, 
μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της πράσινης 
ανάπτυξης, καθώς και αποδεχόμενη την 
αποτυχία και την ανάληψη κινδύνων· 
υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να τεθεί 
το θέμα αυτό στο επίκεντρο της χάραξης 
πολιτικής· υπογραμμίζει ότι είναι 
σημαντικό να τεθεί το θέμα αυτό στο 
επίκεντρο της χάραξης πολιτικής· ζητεί 
από τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν 
συνθήκες «ομαλής προσγείωσης» μετά από 

5. πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να αλλάξει 
ριζικά την επιχειρηματική νοοτροπία της 
προκειμένου να συνεισφέρει στην 
οικονομική ανάπτυξη με περισσότερους 
νέους επιχειρηματίες και αναζητώντας 
περισσότερες επιχειρηματικές ευκαιρίες, 
μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της πράσινης 
ανάπτυξης, καθώς και αποδεχόμενη την 
αποτυχία και την ανάληψη κινδύνων· 
υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να τεθεί 
το θέμα αυτό στο επίκεντρο της χάραξης 
πολιτικής· υπογραμμίζει ότι είναι 
σημαντικό να τεθεί το θέμα αυτό στο 
επίκεντρο της χάραξης πολιτικής· ζητεί 
από τα κράτη μέλη να προχωρήσουν σε 
εξισορρόπηση της εργατικής φορολογίας 
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επιχειρηματική αποτυχία, για παράδειγμα 
μέσω τροποποίησης των νόμων περί 
χρεωκοπίας προκειμένου να παρέχεται η 
δυνατότητα δημιουργίας νέας επιχείρησης 
σε σύντομο χρονικό διάστημα από την 
αποτυχία προηγούμενου εγχειρήματος, 
ιδίως σε νέα και καινοτόμα πεδία·

και της φορολόγησης του κεφαλαίου και 
να θεσπίσουν ένα σαφές και απλό 
σύστημα φορολογίας εταιρειών το οποίο 
θα ενθαρρύνει την καταβολή φόρων και 
όχι τη φοροδιαφυγή· ζητεί από τα κράτη 
μέλη να εξασφαλίζουν συνθήκες «ομαλής 
προσγείωσης» μετά από επιχειρηματική 
αποτυχία, για παράδειγμα μέσω 
τροποποίησης των νόμων περί χρεωκοπίας 
προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα 
δημιουργίας νέας επιχείρησης σε σύντομο 
χρονικό διάστημα από την αποτυχία 
προηγούμενου εγχειρήματος, ιδίως σε νέα 
και καινοτόμα πεδία·

Or. lt

Τροπολογία 72
Miriam Dalli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να αλλάξει 
ριζικά την επιχειρηματική νοοτροπία της 
προκειμένου να συνεισφέρει στην 
οικονομική ανάπτυξη με περισσότερους 
νέους επιχειρηματίες και αναζητώντας 
περισσότερες επιχειρηματικές ευκαιρίες, 
μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της πράσινης 
ανάπτυξης, καθώς και αποδεχόμενη την 
αποτυχία και την ανάληψη κινδύνων· 
υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να τεθεί 
το θέμα αυτό στο επίκεντρο της χάραξης 
πολιτικής· υπογραμμίζει ότι είναι 
σημαντικό να τεθεί το θέμα αυτό στο 
επίκεντρο της χάραξης πολιτικής· ζητεί 
από τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν 
συνθήκες «ομαλής προσγείωσης» μετά από 
επιχειρηματική αποτυχία, για παράδειγμα 
μέσω τροποποίησης των νόμων περί 
χρεωκοπίας προκειμένου να παρέχεται η 
δυνατότητα δημιουργίας νέας επιχείρησης 
σε σύντομο χρονικό διάστημα από την 
αποτυχία προηγούμενου εγχειρήματος, 

5. πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να αλλάξει 
ριζικά την επιχειρηματική νοοτροπία της 
προκειμένου να συνεισφέρει στην 
οικονομική ανάπτυξη με περισσότερους 
νέους επιχειρηματίες, ιδίως νεαρά άτομα,
και αναζητώντας περισσότερες 
επιχειρηματικές ευκαιρίες, μεταξύ άλλων 
στο πλαίσιο της πράσινης ανάπτυξης, 
καθώς και αποδεχόμενη την αποτυχία και 
την ανάληψη κινδύνων· υπογραμμίζει ότι 
είναι σημαντικό να τεθεί το θέμα αυτό στο 
επίκεντρο της χάραξης πολιτικής· 
υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να τεθεί 
το θέμα αυτό στο επίκεντρο της χάραξης 
πολιτικής· ζητεί από τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίζουν συνθήκες «ομαλής 
προσγείωσης» μετά από επιχειρηματική 
αποτυχία, για παράδειγμα μέσω 
τροποποίησης των νόμων περί χρεωκοπίας 
προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα 
δημιουργίας νέας επιχείρησης σε σύντομο 
χρονικό διάστημα από την αποτυχία 
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ιδίως σε νέα και καινοτόμα πεδία· προηγούμενου εγχειρήματος, ιδίως σε νέα 
και καινοτόμα πεδία·

Or. en

Τροπολογία 73
Csaba Molnár

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να αλλάξει 
ριζικά την επιχειρηματική νοοτροπία της 
προκειμένου να συνεισφέρει στην 
οικονομική ανάπτυξη με περισσότερους 
νέους επιχειρηματίες και αναζητώντας 
περισσότερες επιχειρηματικές ευκαιρίες, 
μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της πράσινης 
ανάπτυξης, καθώς και αποδεχόμενη την 
αποτυχία και την ανάληψη κινδύνων· 
υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να τεθεί 
το θέμα αυτό στο επίκεντρο της χάραξης 
πολιτικής· υπογραμμίζει ότι είναι 
σημαντικό να τεθεί το θέμα αυτό στο 
επίκεντρο της χάραξης πολιτικής· ζητεί 
από τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν 
συνθήκες «ομαλής προσγείωσης» μετά από 
επιχειρηματική αποτυχία, για παράδειγμα 
μέσω τροποποίησης των νόμων περί 
χρεωκοπίας προκειμένου να παρέχεται η 
δυνατότητα δημιουργίας νέας επιχείρησης 
σε σύντομο χρονικό διάστημα από την 
αποτυχία προηγούμενου εγχειρήματος, 
ιδίως σε νέα και καινοτόμα πεδία·

5. πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να αλλάξει 
ριζικά την επιχειρηματική νοοτροπία της 
προκειμένου να συνεισφέρει στην 
οικονομική ανάπτυξη με περισσότερους 
νέους επιχειρηματίες και αναζητώντας 
περισσότερες επιχειρηματικές ευκαιρίες, 
μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της πράσινης 
ανάπτυξης, καθώς και αποδεχόμενη την 
αποτυχία και την ανάληψη κινδύνων· 
υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να τεθεί 
το θέμα αυτό στο επίκεντρο της χάραξης 
πολιτικής· υπογραμμίζει ότι είναι 
σημαντικό να τεθεί το θέμα αυτό στο 
επίκεντρο της χάραξης πολιτικής· ζητεί 
από τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν 
συνθήκες «ομαλής προσγείωσης» μετά από 
επιχειρηματική αποτυχία, για παράδειγμα 
μέσω τροποποίησης των νόμων περί 
χρεωκοπίας προκειμένου να παρέχεται η 
δυνατότητα δημιουργίας νέας επιχείρησης 
σε σύντομο χρονικό διάστημα από την 
αποτυχία προηγούμενου εγχειρήματος, 
ιδίως σε νέα και καινοτόμα πεδία, χωρίς 
ωστόσο αυτό να οδηγεί σε αποφυγή των 
υποχρεώσεων πληρωμής·

Or. hu

Τροπολογία 74
Bendt Bendtsen
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. σημειώνει ότι πολλές ευρωπαϊκές 
ΜΜΕ ανταγωνίζονται σήμερα σε διεθνές 
επίπεδο σχετικά με λύσεις που 
περιλαμβάνουν τόσο προϊόντα όσο και τις 
λεγόμενες «πράσινες υπηρεσίες», όπως η 
κατασκευή, η εγκατάσταση, οι επισκευές 
και η διαχείριση· σημειώνει ότι οι 
υπηρεσίες αυτές είναι βασικές για την 
ανάπτυξη, την πώληση και την εξαγωγή 
πράσινων προϊόντων· καλεί την Επιτροπή
να συμπεριλάβει τις πράσινες υπηρεσίες 
στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις σχετικά 
με τη συμφωνία για τα περιβαλλοντικά 
αγαθά, καθώς και σε διμερείς εμπορικές 
συμφωνίες, όπως η TTIP, προκειμένου να 
μειωθούν οι φραγμοί για τις ευρωπαϊκές 
ΜΜΕ και τους φορείς παροχής 
υπηρεσιών που θέλουν να 
δραστηριοποιηθούν σε διεθνές επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 75
Davor Ivo Stier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. επισημαίνει τη σημασία της ορθής 
διακυβέρνησης, της ανεξαρτησίας των 
δικαστηρίων, της διαφάνειας και του 
κράτους δικαίου σε όλη την ΕΕ για τη 
δημιουργία ενός φιλικού προς τις 
επιχειρήσεις κλίματος και μιας αγοράς με 
ίσους όρους ανταγωνισμού για τις ΜΜΕ·

Or. en
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Τροπολογία 76
Jeppe Kofod, Dan Nica

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 2 α (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αποδοτική χρήση και διαχείριση των 
πόρων

Or. en

Τροπολογία 77
Jeppe Kofod, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Martina Werner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. επισημαίνει ότι η θέσπιση 
συγκεκριμένων πρωτοβουλιών για την 
ενίσχυση της αποδοτικής χρήσης και 
διαχείρισης των πόρων στο πλαίσιο των 
ΜΜΕ έχει μεγάλη σημασία προκειμένου 
να εξοικονομηθεί κόστος και να 
δημιουργηθούν νέες ροές πόρων· 
επικροτεί το γεγονός ότι το 93% των 
ΜΜΕ της ΕΕ λαμβάνουν ήδη μέτρα για 
να κάνουν πιο αποδοτική χρήση των 
πόρων2γ· ωστόσο, υπενθυμίζει στην 
Επιτροπή ότι πάνω από το ήμισυ των 
ΜΜΕ αναφέρουν ότι συναντούν 
δυσκολίες κατά την εφαρμογή αυτών των 
μέτρων λόγω πολύπλοκων νομικών ή 
διοικητικών διαδικασιών2δ· ως εκ τούτου, 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν το ζήτημα αυτό μέσω 
καλύτερης ρύθμισης και καθοδήγησης 
των ΜΜΕ·

__________________
2γ Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 381
2δ Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 381
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Τροπολογία 78
Jeppe Kofod, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Martina Werner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. έχει την άποψη ότι οι βιομηχανικές 
συμβιώσεις θα πρέπει να προωθούνται, 
ιδίως με σκοπό την ενίσχυση της 
αποδοτικής χρήσης των πόρων βάσει του 
ότι ένα απόβλητο προϊόν σε έναν τομέα 
μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο πόρο σε 
άλλον τομέα· επικροτεί, ως προς αυτό, 
την εστίαση της Επιτροπής στις 
συμβιώσεις και τους συνεργατικούς 
σχηματισμούς και ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να παρουσιάσει συγκεκριμένες 
πρωτοβουλίες για τη διευκόλυνση της 
διατομεακής συνεργασίας και της 
διαχείρισης των πόρων· τονίζει ότι θα 
πρέπει να δίνεται σε πολύ μικρές 
επιχειρήσεις και νεοσύστατες εταιρείες 
πρόσβαση σε αυτούς τους συνεργατικούς 
σχηματισμούς και τις βιομηχανικές 
συμβιώσεις·

Or. en

Τροπολογία 79
Jeppe Kofod, Dan Nica

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. υπενθυμίζει στην Επιτροπή την 
ανάγκη εστίασης στην αποδοτική χρήση 
των πόρων και στη διαχείριση των 
αποβλήτων, ιδίως στους τομείς 
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κατασκευών και κατεδαφίσεων· πιστεύει 
ότι η Επιτροπή θα πρέπει να δώσει 
ιδιαίτερη προσοχή σε μια προσέγγιση 
συνειδητοποιημένη σε θέματα 
περιβάλλοντος και δημόσιας υγείας 
απέναντι στην ανακύκλωση αποβλήτων 
κατασκευών και κατεδαφίσεων· 
επισημαίνει τις τεράστιες αποκλίσεις στα 
ποσοστά ανακύκλωσης για τα απόβλητα 
κατασκευών και κατεδαφίσεων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ορισμένα 
κράτη μέλη αναφέρουν ποσοστά 
ανακύκλωσης άνω του 90% ενώ ο μέσος 
όρος της ΕΕ βρίσκεται λίγο κάτω από το 
50%·

Or. en

Τροπολογία 80
Jeppe Kofod, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Martina Werner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι οι 
ΜΜΕ σε όλους τους επιχειρηματικούς 
τομείς δύνανται να επωφελούνται από 
πρωτοβουλίες αποδοτικής χρήσης και 
διαχείρισης των πόρων· καλεί την 
Επιτροπή να θεσπίσει ένα πλαίσιο για τη 
διαχείριση γνώσεων και την ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ ΜΜΕ σε όλους τους 
τομείς και μεταξύ των συνόρων των 
κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 81
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι στις τρέχουσες 
συνθήκες, υπό τις οποίες η ανεπαρκής 
πρόσβαση σε κατάλληλες πηγές 
κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου -
ιδίως στα αρχικά στάδια- εξακολουθεί να 
αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους 
περιορισμούς για τη δημιουργία και 
ανάπτυξη επιχειρήσεων με αναπτυξιακό 
προσανατολισμό, το σχέδιο δράσης της 
Επιτροπής για τη βελτίωση της 
πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση 
δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο 
επιχειρηματικό κεφάλαιο ως πιθανό 
τρόπο χρηματοδότησης της ανάπτυξης· 
υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι αυτού του 
είδους η χρηματοδότηση είναι κατάλληλη 
μόνο για έναν μικρό αριθμό ΜΜΕ και τα 
τραπεζικά δάνεια εξακολουθούν να είναι 
η κύρια πηγή χρηματοδότησης, καθώς 
και ότι όλες οι εναλλακτικές λύσεις πρέπει 
να αναπτύσσονται από τον ιδιωτικό 
τομέα· επισημαίνει τις πιθανές 
χρηματοδοτικές ευκαιρίες που πρέπει να 
διερευνηθούν μέσω του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 82
Esther de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι στις τρέχουσες 
συνθήκες, υπό τις οποίες η ανεπαρκής 
πρόσβαση σε κατάλληλες πηγές 
κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου -
ιδίως στα αρχικά στάδια- εξακολουθεί να 
αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους 
περιορισμούς για τη δημιουργία και 

6. επισημαίνει ότι στις τρέχουσες 
συνθήκες, υπό τις οποίες η ανεπαρκής 
πρόσβαση σε κατάλληλες πηγές 
κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου -
ιδίως στα αρχικά στάδια- εξακολουθεί να 
αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους 
περιορισμούς για τη δημιουργία και 
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ανάπτυξη επιχειρήσεων με αναπτυξιακό 
προσανατολισμό, το σχέδιο δράσης της 
Επιτροπής για τη βελτίωση της πρόσβασης 
των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση δίνει 
ιδιαίτερη έμφαση στο επιχειρηματικό 
κεφάλαιο ως πιθανό τρόπο 
χρηματοδότησης της ανάπτυξης· 
υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι αυτού του 
είδους η χρηματοδότηση είναι κατάλληλη 
μόνο για έναν μικρό αριθμό ΜΜΕ και τα 
τραπεζικά δάνεια εξακολουθούν να είναι η 
κύρια πηγή χρηματοδότησης, καθώς και 
ότι όλες οι εναλλακτικές λύσεις πρέπει να 
αναπτύσσονται από τον ιδιωτικό τομέα· 
επισημαίνει τις πιθανές χρηματοδοτικές 
ευκαιρίες που πρέπει να διερευνηθούν 
μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Στρατηγικών Επενδύσεων·

ανάπτυξη επιχειρήσεων με αναπτυξιακό 
προσανατολισμό, το σχέδιο δράσης της 
Επιτροπής για τη βελτίωση της πρόσβασης 
των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση δίνει 
ιδιαίτερη έμφαση στο επιχειρηματικό 
κεφάλαιο ως πιθανό τρόπο 
χρηματοδότησης της ανάπτυξης· 
υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι αυτού του 
είδους η χρηματοδότηση είναι κατάλληλη 
μόνο για έναν μικρό αριθμό ΜΜΕ και τα 
τραπεζικά δάνεια εξακολουθούν να είναι η 
κύρια πηγή χρηματοδότησης, καθώς και 
ότι όλες οι εναλλακτικές λύσεις πρέπει να 
αναπτύσσονται από τον ιδιωτικό τομέα· 
επισημαίνει εν προκειμένω την ανάγκη 
προώθησης εναλλακτικών 
μορφών·δανεισμού προς τις ΜΜΕ, όπως 
οι πιστωτικές ενώσεις· επισημαίνει τις 
πιθανές χρηματοδοτικές ευκαιρίες που 
πρέπει να διερευνηθούν μέσω του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών 
Επενδύσεων·

Or. nl

Τροπολογία 83
Csaba Molnár

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι στις τρέχουσες 
συνθήκες, υπό τις οποίες η ανεπαρκής 
πρόσβαση σε κατάλληλες πηγές 
κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου -
ιδίως στα αρχικά στάδια- εξακολουθεί να 
αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους 
περιορισμούς για τη δημιουργία και 
ανάπτυξη επιχειρήσεων με αναπτυξιακό 
προσανατολισμό, το σχέδιο δράσης της 
Επιτροπής για τη βελτίωση της πρόσβασης 
των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση δίνει 
ιδιαίτερη έμφαση στο επιχειρηματικό 
κεφάλαιο ως πιθανό τρόπο 
χρηματοδότησης της ανάπτυξης· 

6. επισημαίνει ότι στις τρέχουσες 
συνθήκες, υπό τις οποίες η ανεπαρκής 
πρόσβαση σε κατάλληλες πηγές 
κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου -
ιδίως στα αρχικά στάδια- εξακολουθεί να 
αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους 
περιορισμούς για τη δημιουργία και 
ανάπτυξη επιχειρήσεων με αναπτυξιακό 
προσανατολισμό, το σχέδιο δράσης της 
Επιτροπής για τη βελτίωση της πρόσβασης 
των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση δίνει 
ιδιαίτερη έμφαση στο επιχειρηματικό 
κεφάλαιο ως πιθανό τρόπο 
χρηματοδότησης της ανάπτυξης· 



PE549.392v01-00 48/108 AM\1051303EL.doc

EL

υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι αυτού του 
είδους η χρηματοδότηση είναι κατάλληλη 
μόνο για έναν μικρό αριθμό ΜΜΕ και τα 
τραπεζικά δάνεια εξακολουθούν να είναι η 
κύρια πηγή χρηματοδότησης, καθώς και 
ότι όλες οι εναλλακτικές λύσεις πρέπει να 
αναπτύσσονται από τον ιδιωτικό τομέα· 
επισημαίνει τις πιθανές χρηματοδοτικές 
ευκαιρίες που πρέπει να διερευνηθούν 
μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Στρατηγικών Επενδύσεων·

υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι αυτού του 
είδους η χρηματοδότηση είναι κατάλληλη 
μόνο για έναν μικρό αριθμό ΜΜΕ και τα 
τραπεζικά δάνεια εξακολουθούν να είναι η 
κύρια πηγή χρηματοδότησης, καθώς και 
ότι όλες οι εναλλακτικές λύσεις πρέπει να 
αναπτύσσονται από τον ιδιωτικό τομέα· 
επισημαίνει τις πιθανές χρηματοδοτικές 
ευκαιρίες που πρέπει να διερευνηθούν 
μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Στρατηγικών Επενδύσεων, καθώς και τη 
δυνατότητα σύστασης ανεξάρτητου 
ταμείου της ΕΕ για την παροχή 
κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου σε 
ΜΜΕ·

Or. hu

Τροπολογία 84
Paul Rübig, Μαρία Σπυράκη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι στις τρέχουσες 
συνθήκες, υπό τις οποίες η ανεπαρκής 
πρόσβαση σε κατάλληλες πηγές 
κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου -
ιδίως στα αρχικά στάδια- εξακολουθεί να 
αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους 
περιορισμούς για τη δημιουργία και 
ανάπτυξη επιχειρήσεων με αναπτυξιακό 
προσανατολισμό, το σχέδιο δράσης της 
Επιτροπής για τη βελτίωση της πρόσβασης 
των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση δίνει 
ιδιαίτερη έμφαση στο επιχειρηματικό 
κεφάλαιο ως πιθανό τρόπο 
χρηματοδότησης της ανάπτυξης· 
υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι αυτού του 
είδους η χρηματοδότηση είναι κατάλληλη 
μόνο για έναν μικρό αριθμό ΜΜΕ και τα 
τραπεζικά δάνεια εξακολουθούν να είναι η 
κύρια πηγή χρηματοδότησης, καθώς και 
ότι όλες οι εναλλακτικές λύσεις πρέπει να 

6. επισημαίνει ότι στις τρέχουσες 
συνθήκες, υπό τις οποίες η ανεπαρκής 
πρόσβαση σε κατάλληλες πηγές 
κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου -
ιδίως στα αρχικά στάδια- εξακολουθεί να 
αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους 
περιορισμούς για τη δημιουργία και 
ανάπτυξη επιχειρήσεων με αναπτυξιακό 
προσανατολισμό, το σχέδιο δράσης της 
Επιτροπής για τη βελτίωση της πρόσβασης 
των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση δίνει 
ιδιαίτερη έμφαση στο επιχειρηματικό 
κεφάλαιο ως πιθανό τρόπο 
χρηματοδότησης της ανάπτυξης· 
υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι αυτού του 
είδους η χρηματοδότηση είναι κατάλληλη 
μόνο για έναν μικρό αριθμό ΜΜΕ και τα 
τραπεζικά δάνεια εξακολουθούν να 
αποτελούν σημαντική πηγή 
χρηματοδότησης, καθώς και ότι όλες οι 
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αναπτύσσονται από τον ιδιωτικό τομέα· 
επισημαίνει τις πιθανές χρηματοδοτικές 
ευκαιρίες που πρέπει να διερευνηθούν 
μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Στρατηγικών Επενδύσεων·

εναλλακτικές λύσεις πρέπει να 
αναπτύσσονται από τον ιδιωτικό τομέα· 
επισημαίνει τις πιθανές χρηματοδοτικές 
ευκαιρίες που πρέπει να διερευνηθούν 
μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Στρατηγικών Επενδύσεων·

Or. en

Τροπολογία 85
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι στις τρέχουσες 
συνθήκες, υπό τις οποίες η ανεπαρκής 
πρόσβαση σε κατάλληλες πηγές 
κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου -
ιδίως στα αρχικά στάδια- εξακολουθεί να 
αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους 
περιορισμούς για τη δημιουργία και 
ανάπτυξη επιχειρήσεων με αναπτυξιακό 
προσανατολισμό, το σχέδιο δράσης της 
Επιτροπής για τη βελτίωση της πρόσβασης 
των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση δίνει 
ιδιαίτερη έμφαση στο επιχειρηματικό 
κεφάλαιο ως πιθανό τρόπο 
χρηματοδότησης της ανάπτυξης· 
υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι αυτού του 
είδους η χρηματοδότηση είναι κατάλληλη 
μόνο για έναν μικρό αριθμό ΜΜΕ και τα 
τραπεζικά δάνεια εξακολουθούν να είναι η 
κύρια πηγή χρηματοδότησης, καθώς και 
ότι όλες οι εναλλακτικές λύσεις πρέπει να 
αναπτύσσονται από τον ιδιωτικό τομέα· 
επισημαίνει τις πιθανές χρηματοδοτικές 
ευκαιρίες που πρέπει να διερευνηθούν 
μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Στρατηγικών Επενδύσεων·

6. επισημαίνει ότι στις τρέχουσες 
συνθήκες, υπό τις οποίες η ανεπαρκής 
πρόσβαση σε κατάλληλες πηγές 
κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου -
ιδίως στα αρχικά στάδια- εξακολουθεί να 
αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους 
περιορισμούς για τη δημιουργία και 
ανάπτυξη επιχειρήσεων με αναπτυξιακό 
προσανατολισμό, το σχέδιο δράσης της 
Επιτροπής για τη βελτίωση της πρόσβασης 
των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση δίνει 
ιδιαίτερη έμφαση στο επιχειρηματικό 
κεφάλαιο ως πιθανό τρόπο 
χρηματοδότησης της ανάπτυξης· 
υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι αυτού του 
είδους η χρηματοδότηση είναι κατάλληλη 
μόνο για έναν μικρό αριθμό ΜΜΕ και τα 
τραπεζικά δάνεια εξακολουθούν να είναι η 
κύρια πηγή χρηματοδότησης, καθώς και 
ότι εναλλακτικές λύσεις πρέπει να 
αναπτύσσονται από τον ιδιωτικό τομέα· 
επισημαίνει τις πιθανές χρηματοδοτικές 
ευκαιρίες που πρέπει να διερευνηθούν 
μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Στρατηγικών Επενδύσεων·

Or. en



PE549.392v01-00 50/108 AM\1051303EL.doc

EL

Τροπολογία 86
Μαρία Σπυράκη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6a. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
παρέχουν κίνητρα σε ξένους επενδυτές 
καταργώντας τα γλωσσικά εμπόδια· 
σημειώνει ότι η υποδοχή αιτήσεων και η 
παροχή στοιχείων στα αγγλικά, εκτός 
της(των) επίσημης(επίσημων) 
γλώσσας(γλωσσών) ενός κράτους μέλους, 
συνιστά ένα βήμα προς τον σκοπό αυτό·

Or. en

Τροπολογία 87
Miloslav Ransdorf

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6a. θεωρεί ότι είναι σημαντικό να 
παρασχεθεί μεγαλύτερη στήριξη στις 
πολύ μικρές και τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις (ΠΜΜΜΕ) και τους 
συνεταιρισμούς εργαζομένων, 
προκειμένου να ενισχυθεί η 
ανταγωνιστικότητά τους μέσα σε ένα 
σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον, να 
ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της 
δεσπόζουσας θέσης στην αγορά που 
καταλαμβάνουν μεγάλες εταιρείες και 
όμιλοι, να ενθαρρυνθεί η κουλτούρα της 
επιχειρηματικότητας, και να δοθεί 
βοήθεια στις ΜΜΕ για να συσταθούν και 
να αναπτυχθούν·

Or. en
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Τροπολογία 88
Miloslav Ransdorf

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6a. καλεί την Επιτροπή, λαμβάνοντας 
υπόψη το γεγονός ότι πιθανοί πελάτες 
μικροπίστωσης δεν μπορούν συνήθως να 
παρέχουν ασφάλεια και οι τράπεζες είναι 
γενικότερα απρόθυμες να τους δανείσουν 
χρήματα, να θεσπίσει μια «ευρωπαϊκή 
εγγύηση» για τα μικροδάνεια·

Or. en

Τροπολογία 89
Miloslav Ransdorf

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6a. επισημαίνει ότι το 90% των 
επιχειρήσεων της ΕΕ είναι 
μικροεπιχειρήσεις (επιχειρήσεις που 
απασχολούν λιγότερους από 10 
εργαζόμενους) και ότι το μεγαλύτερο 
εμπόδιο ως προς την αύξηση της 
καινοτομίας των εν λόγω επιχειρήσεων 
είναι η περιορισμένη πρόσβασή τους στην 
πίστωση, ειδικότερα στα μικρά δάνεια 
(κάτω από 25.000 ευρώ)· πιστεύει, 
συνεπώς, ότι η πρόταση της Επιτροπής 
θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει 
πρωτοβουλίες για τις μικροπιστώσεις 
ώστε να ενισχυθεί η απασχόληση στις 
πολύ μικρές επιχειρήσεις, να δοθεί η
δυνατότητα σε όσους έχουν αποκλειστεί 
από το συμβατικό πιστωτικό σύστημα να 
ξεκινήσουν νέες δραστηριότητες, και να 



PE549.392v01-00 52/108 AM\1051303EL.doc

EL

ενισχυθεί η καινοτομία στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 90
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Ian Duncan, Evžen Tošenovský, 
Branislav Škripek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι δεν υφίσταται ενιαίος τρόπος 
χρηματοδότησης, κατάλληλος για όλους, 
και ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει 
την ανάπτυξη μεγάλου εύρους 
προσαρμοσμένων προγραμμάτων, μέσων 
και πρωτοβουλιών, ιδίως για νέα 
επιχειρηματικά μοντέλα στην πράσινη 
οικονομία, που ποικίλλουν από μέσα ιδίων 
κεφαλαίων (όπως οι επιχειρηματικοί 
άγγελοι, η συμμετοχική χρηματοδότηση 
και οι πολυμερείς μηχανισμοί 
διαπραγμάτευσης) και μέσα οιονεί ιδίων 
κεφαλαίων (όπως η ενδιάμεση 
χρηματοδότηση) και χρεωστικά μέσα 
(όπως μικρά εταιρικά ομόλογα, 
διευκολύνσεις εγγυήσεων και πλατφόρμες 
εγγυήσεων), έως εταιρικές σχέσεις μεταξύ 
τραπεζών και άλλων φορέων που 
ασχολούνται με τη χρηματοδότηση ΜΜΕ 
(λογιστές, επιχειρηματικές ενώσεις ή 
ενώσεις ΜΜΕ ή εμπορικά επιμελητήρια), 
για την υποστήριξη των επιχειρήσεων κατά 
τα στάδια σύστασης, ανάπτυξης και 
μεταφοράς, λαμβάνοντας υπόψη το 
μέγεθος, τον κύκλο εργασιών και τις 
χρηματοδοτικές τους ανάγκες· ζητεί από 
τα κράτη μέλη να παρέχουν φορολογικά 
κίνητρα για τα εν λόγω χρηματοδοτικά 
μοντέλα· τονίζει τη σημασία της 
επανεξέτασης των υφιστάμενων μέσων 
στήριξης των ΜΜΕ προκειμένου να 
συμπεριλάβουν περαιτέρω ευκαιρίες για 

7. τονίζει ότι δεν υφίσταται ενιαίος τρόπος 
χρηματοδότησης, κατάλληλος για όλους, 
και ζητεί από την Επιτροπή να λάβει 
υπόψη το ενδιαφέρον των ΜΜΕ σε όλα 
τα υφιστάμενα και πιθανά μελλοντικά 
προγράμματα, μέσα και πρωτοβουλίες, 
ιδίως για νέα επιχειρηματικά μοντέλα στην 
πράσινη οικονομία, που ποικίλλουν από 
μέσα ιδίων κεφαλαίων (όπως οι 
επιχειρηματικοί άγγελοι, η συμμετοχική 
χρηματοδότηση και οι πολυμερείς 
μηχανισμοί διαπραγμάτευσης) και μέσα 
οιονεί ιδίων κεφαλαίων (όπως η ενδιάμεση 
χρηματοδότηση) και χρεωστικά μέσα 
(όπως μικρά εταιρικά ομόλογα, 
διευκολύνσεις εγγυήσεων και πλατφόρμες 
εγγυήσεων), έως εταιρικές σχέσεις μεταξύ 
τραπεζών και άλλων φορέων που 
ασχολούνται με τη χρηματοδότηση ΜΜΕ 
(λογιστές, επιχειρηματικές ενώσεις ή 
ενώσεις ΜΜΕ ή εμπορικά επιμελητήρια), 
για την υποστήριξη των επιχειρήσεων κατά 
τα στάδια σύστασης, ανάπτυξης και 
μεταφοράς, λαμβάνοντας υπόψη το 
μέγεθος, τον κύκλο εργασιών και τις 
χρηματοδοτικές τους ανάγκες· ζητεί από 
τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να 
παρέχουν φορολογικά κίνητρα για τα εν 
λόγω χρηματοδοτικά μοντέλα· τονίζει τη 
σημασία της επανεξέτασης των 
υφιστάμενων μέσων στήριξης των ΜΜΕ 
προκειμένου να συμπεριλάβουν περαιτέρω 
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πράσινη ανάπτυξη· ευκαιρίες για πράσινη ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 91
Ivan Jakovčić

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι δεν υφίσταται ενιαίος τρόπος 
χρηματοδότησης, κατάλληλος για όλους, 
και ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει 
την ανάπτυξη μεγάλου εύρους 
προσαρμοσμένων προγραμμάτων, μέσων 
και πρωτοβουλιών, ιδίως για νέα 
επιχειρηματικά μοντέλα στην πράσινη 
οικονομία, που ποικίλλουν από μέσα ιδίων 
κεφαλαίων (όπως οι επιχειρηματικοί 
άγγελοι, η συμμετοχική χρηματοδότηση 
και οι πολυμερείς μηχανισμοί 
διαπραγμάτευσης) και μέσα οιονεί ιδίων 
κεφαλαίων (όπως η ενδιάμεση 
χρηματοδότηση) και χρεωστικά μέσα 
(όπως μικρά εταιρικά ομόλογα, 
διευκολύνσεις εγγυήσεων και πλατφόρμες 
εγγυήσεων), έως εταιρικές σχέσεις μεταξύ 
τραπεζών και άλλων φορέων που 
ασχολούνται με τη χρηματοδότηση ΜΜΕ 
(λογιστές, επιχειρηματικές ενώσεις ή 
ενώσεις ΜΜΕ ή εμπορικά επιμελητήρια), 
για την υποστήριξη των επιχειρήσεων κατά 
τα στάδια σύστασης, ανάπτυξης και 
μεταφοράς, λαμβάνοντας υπόψη το 
μέγεθος, τον κύκλο εργασιών και τις 
χρηματοδοτικές τους ανάγκες· ζητεί από 
τα κράτη μέλη να παρέχουν φορολογικά 
κίνητρα για τα εν λόγω χρηματοδοτικά 
μοντέλα· τονίζει τη σημασία της 
επανεξέτασης των υφιστάμενων μέσων 
στήριξης των ΜΜΕ προκειμένου να 
συμπεριλάβουν περαιτέρω ευκαιρίες για 
πράσινη ανάπτυξη·

7. τονίζει ότι δεν υφίσταται ενιαίος τρόπος 
χρηματοδότησης, κατάλληλος για όλους, 
και ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει 
την ανάπτυξη μεγάλου εύρους 
προσαρμοσμένων προγραμμάτων, μέσων 
και πρωτοβουλιών, ιδίως για νέα 
επιχειρηματικά μοντέλα στην πράσινη 
οικονομία, που ποικίλλουν από μέσα ιδίων 
κεφαλαίων (όπως οι επιχειρηματικοί 
άγγελοι, η συμμετοχική χρηματοδότηση 
και οι πολυμερείς μηχανισμοί 
διαπραγμάτευσης) και μέσα οιονεί ιδίων 
κεφαλαίων (όπως η ενδιάμεση 
χρηματοδότηση) και χρεωστικά μέσα 
(όπως μικρά εταιρικά ομόλογα, 
διευκολύνσεις εγγυήσεων και πλατφόρμες 
εγγυήσεων), έως εταιρικές σχέσεις μεταξύ 
τραπεζών και άλλων φορέων που 
ασχολούνται με τη χρηματοδότηση ΜΜΕ 
(λογιστές, επιχειρηματικές ενώσεις ή 
ενώσεις ΜΜΕ ή εμπορικά επιμελητήρια), 
για την υποστήριξη των επιχειρήσεων κατά 
τα στάδια σύστασης, ανάπτυξης και 
μεταφοράς, λαμβάνοντας υπόψη το 
μέγεθος, τον κύκλο εργασιών και τις 
χρηματοδοτικές τους ανάγκες· ζητεί από 
τα κράτη μέλη να παρέχουν φορολογικά 
κίνητρα για τα εν λόγω χρηματοδοτικά 
μοντέλα· καλεί τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές να εξασφαλίσουν 
επαρκή κίνητρα· τονίζει τη σημασία της 
επανεξέτασης των υφιστάμενων μέσων 
στήριξης των ΜΜΕ προκειμένου να 
συμπεριλάβουν περαιτέρω ευκαιρίες για 
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πράσινη ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 92
José Blanco López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι δεν υφίσταται ενιαίος τρόπος 
χρηματοδότησης, κατάλληλος για όλους, 
και ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει 
την ανάπτυξη μεγάλου εύρους 
προσαρμοσμένων προγραμμάτων, μέσων 
και πρωτοβουλιών, ιδίως για νέα 
επιχειρηματικά μοντέλα στην πράσινη 
οικονομία, που ποικίλλουν από μέσα ιδίων 
κεφαλαίων (όπως οι επιχειρηματικοί 
άγγελοι, η συμμετοχική χρηματοδότηση 
και οι πολυμερείς μηχανισμοί 
διαπραγμάτευσης) και μέσα οιονεί ιδίων 
κεφαλαίων (όπως η ενδιάμεση 
χρηματοδότηση) και χρεωστικά μέσα 
(όπως μικρά εταιρικά ομόλογα, 
διευκολύνσεις εγγυήσεων και πλατφόρμες 
εγγυήσεων), έως εταιρικές σχέσεις μεταξύ 
τραπεζών και άλλων φορέων που 
ασχολούνται με τη χρηματοδότηση ΜΜΕ 
(λογιστές, επιχειρηματικές ενώσεις ή 
ενώσεις ΜΜΕ ή εμπορικά επιμελητήρια), 
για την υποστήριξη των επιχειρήσεων κατά 
τα στάδια σύστασης, ανάπτυξης και 
μεταφοράς, λαμβάνοντας υπόψη το 
μέγεθος, τον κύκλο εργασιών και τις 
χρηματοδοτικές τους ανάγκες· ζητεί από 
τα κράτη μέλη να παρέχουν φορολογικά 
κίνητρα για τα εν λόγω χρηματοδοτικά 
μοντέλα· τονίζει τη σημασία της 
επανεξέτασης των υφιστάμενων μέσων 
στήριξης των ΜΜΕ προκειμένου να 
συμπεριλάβουν περαιτέρω ευκαιρίες για 
πράσινη ανάπτυξη·

7. τονίζει ότι δεν υφίσταται ενιαίος τρόπος 
χρηματοδότησης, κατάλληλος για όλους, 
και ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει 
την ανάπτυξη μεγάλου εύρους 
προσαρμοσμένων προγραμμάτων, μέσων 
και πρωτοβουλιών, ιδίως για νέα 
επιχειρηματικά μοντέλα στην πράσινη 
οικονομία, που ποικίλλουν από μέσα ιδίων 
κεφαλαίων (όπως οι επιχειρηματικοί 
άγγελοι, η συμμετοχική χρηματοδότηση 
και οι πολυμερείς μηχανισμοί 
διαπραγμάτευσης) και μέσα οιονεί ιδίων 
κεφαλαίων (όπως η ενδιάμεση 
χρηματοδότηση) και χρεωστικά μέσα 
(όπως μικρά εταιρικά ομόλογα, 
διευκολύνσεις εγγυήσεων και πλατφόρμες 
εγγυήσεων), έως εταιρικές σχέσεις μεταξύ 
τραπεζών και άλλων φορέων που 
ασχολούνται με τη χρηματοδότηση ΜΜΕ 
(λογιστές, επιχειρηματικές ενώσεις ή 
ενώσεις ΜΜΕ ή εμπορικά επιμελητήρια), 
για την υποστήριξη των επιχειρήσεων κατά 
τα στάδια σύστασης, ανάπτυξης και 
μεταφοράς, λαμβάνοντας υπόψη το 
μέγεθος, τον κύκλο εργασιών και τις 
χρηματοδοτικές τους ανάγκες, δίνοντας 
παράλληλα ιδιαίτερη προσοχή στα έργα 
που έχουν θετικό αντίκτυπο στη 
δημιουργία οικονομικής δραστηριότητας 
και θέσεων απασχόλησης στις περιοχές 
που αντιμετωπίζουν φαινόμενα 
πληθυσμιακής συρρίκνωσης και 
γήρανσης· ζητεί από τα κράτη μέλη να 
παρέχουν φορολογικά κίνητρα για τα εν 
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λόγω χρηματοδοτικά μοντέλα· τονίζει τη 
σημασία της επανεξέτασης των 
υφιστάμενων μέσων στήριξης των ΜΜΕ 
προκειμένου να συμπεριλάβουν περαιτέρω 
ευκαιρίες για πράσινη ανάπτυξη·

Or. es

Τροπολογία 93
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι δεν υφίσταται ενιαίος τρόπος 
χρηματοδότησης, κατάλληλος για όλους, 
και ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει 
την ανάπτυξη μεγάλου εύρους 
προσαρμοσμένων προγραμμάτων, μέσων 
και πρωτοβουλιών, ιδίως για νέα 
επιχειρηματικά μοντέλα στην πράσινη 
οικονομία, που ποικίλλουν από μέσα ιδίων 
κεφαλαίων (όπως οι επιχειρηματικοί 
άγγελοι, η συμμετοχική χρηματοδότηση 
και οι πολυμερείς μηχανισμοί 
διαπραγμάτευσης) και μέσα οιονεί ιδίων 
κεφαλαίων (όπως η ενδιάμεση 
χρηματοδότηση) και χρεωστικά μέσα 
(όπως μικρά εταιρικά ομόλογα, 
διευκολύνσεις εγγυήσεων και πλατφόρμες 
εγγυήσεων), έως εταιρικές σχέσεις μεταξύ 
τραπεζών και άλλων φορέων που 
ασχολούνται με τη χρηματοδότηση ΜΜΕ 
(λογιστές, επιχειρηματικές ενώσεις ή 
ενώσεις ΜΜΕ ή εμπορικά επιμελητήρια), 
για την υποστήριξη των επιχειρήσεων κατά 
τα στάδια σύστασης, ανάπτυξης και 
μεταφοράς, λαμβάνοντας υπόψη το 
μέγεθος, τον κύκλο εργασιών και τις 
χρηματοδοτικές τους ανάγκες· ζητεί από 
τα κράτη μέλη να παρέχουν φορολογικά 
κίνητρα για τα εν λόγω χρηματοδοτικά 
μοντέλα· τονίζει τη σημασία της 
επανεξέτασης των υφιστάμενων μέσων 
στήριξης των ΜΜΕ προκειμένου να 

7. τονίζει ότι δεν υφίσταται ενιαίος τρόπος 
χρηματοδότησης για όλους τους τύπους 
επιχειρήσεων, κατάλληλος για όλους, και 
ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει την 
ανάπτυξη μεγάλου εύρους 
προσαρμοσμένων προγραμμάτων, μέσων 
και πρωτοβουλιών για νέα επιχειρηματικά 
μοντέλα στην πράσινη οικονομία, που
ποικίλλουν από μέσα ιδίων κεφαλαίων 
(όπως οι επιχειρηματικοί άγγελοι, η 
συμμετοχική χρηματοδότηση και οι 
πολυμερείς μηχανισμοί διαπραγμάτευσης) 
και μέσα οιονεί ιδίων κεφαλαίων (όπως η 
ενδιάμεση χρηματοδότηση) και χρεωστικά 
μέσα (όπως μικρά εταιρικά ομόλογα, 
διευκολύνσεις εγγυήσεων και πλατφόρμες 
εγγυήσεων), έως εταιρικές σχέσεις μεταξύ 
τραπεζών και άλλων φορέων που 
ασχολούνται με τη χρηματοδότηση ΜΜΕ 
(λογιστές, επιχειρηματικές ενώσεις ή 
ενώσεις ΜΜΕ ή εμπορικά επιμελητήρια), 
για την υποστήριξη των επιχειρήσεων κατά 
τα στάδια σύστασης, ανάπτυξης και 
μεταφοράς, λαμβάνοντας υπόψη το 
μέγεθος, τον κύκλο εργασιών και τις 
χρηματοδοτικές τους ανάγκες· ζητεί από τα 
κράτη μέλη να παρέχουν φορολογικά 
κίνητρα για τα εν λόγω χρηματοδοτικά 
μοντέλα· τονίζει τη σημασία της 
επανεξέτασης των υφιστάμενων μέσων 
στήριξης των ΜΜΕ προκειμένου να 
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συμπεριλάβουν περαιτέρω ευκαιρίες για 
πράσινη ανάπτυξη·

συμπεριλάβουν περαιτέρω ευκαιρίες για 
πράσινη ανάπτυξη·

Or. it

Τροπολογία 94
Hans-Olaf Henkel, Branislav Škripek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. υπογραμμίζει ότι το ενιαίο κοινό 
νόμισμα αποτελεί σοβαρό αποτρεπτικό 
παράγοντα για την ανάπτυξη των ΜΜΕ
και ότι οδήγησε κατευθείαν στην 
αποβιομηχάνιση, ιδίως στη Νότια 
Ευρώπη· σημειώνει ότι το ευρώ ήταν 
πολύ πιο ισχυρό για τις νότιες χώρες της 
ζώνης του ευρώ και πολύ ασθενέστερο 
για άλλες, δηλ. τη Γερμανία· 
υπογραμμίζει ότι αυτός ο ενιαίος τρόπος 
χρηματοδότησης οδηγεί σε έναν τρόπο 
χρηματοδότησης που δεν είναι 
κατάλληλος για κανέναν, ενώ το ευρώ 
έχει σαφώς γίνει ένα νόμισμα που δεν 
εξυπηρετεί κανέναν, με επιπτώσεις που 
θα είναι ακόμη πιο δυσμενείς για την 
πράσινη ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 95
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. καλεί τους φορείς τοπικής 
αυτοδιοίκησης να αξιοποιήσουν τους 
έμμεσους πόρους που έχουν στη διάθεσή 
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τους προκειμένου να στηρίξουν τις 
καινοτόμες πρωτοβουλίες των ΜΜΕ για 
πράσινη ανάπτυξη θεσπίζοντας, μεταξύ 
άλλων, μηχανισμούς σύνδεσης των εν 
λόγω πόρων με άμεσους πόρους (π.χ. 
μέσω των στρατηγικών για έξυπνη 
εξειδίκευση) οι οποίοι στοχεύουν στον 
καθορισμό ή τη δημιουργία σχηματισμών 
αριστείας και ζωνών ποιότητας·

Or. it

Τροπολογία 96
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν τα 
πραγματικά αποτελέσματα που 
πετυχαίνουν οι ΜΜΕ οι οποίες είχαν 
πρόσβαση στα μέτρα για τη 
χρηματοδότηση πράσινων καινοτομιών, 
ώστε να αξιολογηθεί η 
αποτελεσματικότητα των εν λόγω 
μέτρων· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
σε περίπτωση που τα αποτελέσματα 
αποδειχθούν μη ικανοποιητικά, να προβεί 
μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα σε 
κάθε ενδεδειγμένη τροποποίηση ώστε να 
βελτιωθεί η αποδοτικότητα·

Or. it

Τροπολογία 97
Gerben-Jan Gerbrandy, Philippe De Backer, Pavel Telička, Fredrick Federley

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. σημειώνει ότι οι ΜΜΕ αναμένεται να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
κυκλική οικονομία, παρέχοντας βιώσιμες 
υπηρεσίες αλλά με υψηλή ένταση 
εργασίας, όπως η επισκευή, η 
ανακοίνωση και η ανακύκλωση·
προσθέτει ότι μια μετακύλιση του φόρου 
από την εργασία στη χρήση φυσικών 
πόρων αποτελεί προϋπόθεση για τη 
μακροπρόθεσμη επιτυχία των ΜΜΕ· 
σημειώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο 
ΟΟΣΑ, το ΔΝΤ, η ΔΟΕ, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και η Ευρωομάδα στηρίζουν 
ευρέως την αρχή της μετακύλισης του 
φόρου από την εργασία στη χρήση 
φυσικών πόρων και την κατανάλωση· 
ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει 
τον αντίκτυπο της μετακύλισης του 
φόρου από την εργασία στη χρήση 
φυσικών πόρων και να παρουσιάσει 
πρωτοβουλίες για αυτήν τη μετακύλιση 
φόρου·

Or. en

Τροπολογία 98
Renato Soru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπογραμμίζει ότι οι επιχειρηματίες, οι 
ΜΜΕ, οι ενώσεις επιχειρήσεων και οι 
οργανισμοί στήριξης πρέπει να έχουν 
καλύτερη κατάρτιση όσον αφορά τις 
χρηματοδοτικές δυνατότητες για πιο 
αποτελεσματικές τεχνολογίες ή για 
συμβάσεις παροχής υπηρεσιών όπως οι 
συμβουλευτικές, η καθοδήγηση και η 
κατάρτιση σχετικά με τον οικολογικό 
σχεδιασμό, η διαχείριση πόρων και η 

9. υπογραμμίζει ότι οι επιχειρηματίες, οι 
ΜΜΕ, οι ενώσεις επιχειρήσεων και οι 
οργανισμοί στήριξης πρέπει να έχουν 
καλύτερη κατάρτιση όσον αφορά τις 
χρηματοδοτικές δυνατότητες για πιο 
αποτελεσματικές τεχνολογίες ή για 
συμβάσεις παροχής υπηρεσιών όπως οι 
συμβουλευτικές, η καθοδήγηση και η 
κατάρτιση σχετικά με τον οικολογικό 
σχεδιασμό, η διαχείριση πόρων και η 
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πράσινη επιχειρηματικότητα, καθώς και η 
διαθεσιμότητα των πράσινων τεχνολογιών, 
προϊόντων και υπηρεσιών που θα 
μπορούσαν να ωφελήσουν τις επιχειρήσεις 
τους·

πράσινη επιχειρηματικότητα, καθώς και η 
διαθεσιμότητα των πράσινων τεχνολογιών, 
προϊόντων και υπηρεσιών που θα 
μπορούσαν να ωφελήσουν τις επιχειρήσεις 
τους· επισημαίνει, επίσης, την ανάγκη για 
απλές και προσβάσιμες πηγές 
πληροφοριών και βάσεις δεδομένων για 
τα εν λόγω προϊόντα και τις υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 99
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπογραμμίζει ότι οι επιχειρηματίες, οι 
ΜΜΕ, οι ενώσεις επιχειρήσεων και οι 
οργανισμοί στήριξης πρέπει να έχουν 
καλύτερη κατάρτιση όσον αφορά τις 
χρηματοδοτικές δυνατότητες για πιο 
αποτελεσματικές τεχνολογίες ή για 
συμβάσεις παροχής υπηρεσιών όπως οι 
συμβουλευτικές, η καθοδήγηση και η 
κατάρτιση σχετικά με τον οικολογικό 
σχεδιασμό, η διαχείριση πόρων και η 
πράσινη επιχειρηματικότητα, καθώς και η 
διαθεσιμότητα των πράσινων τεχνολογιών, 
προϊόντων και υπηρεσιών που θα 
μπορούσαν να ωφελήσουν τις επιχειρήσεις 
τους·

9. υπογραμμίζει ότι οι επιχειρηματίες, οι 
ΜΜΕ, οι ενώσεις επιχειρήσεων και οι 
οργανισμοί στήριξης πρέπει να έχουν 
καλύτερη κατάρτιση όσον αφορά τις 
χρηματοδοτικές δυνατότητες για πιο 
αποτελεσματικές τεχνολογίες ή για 
συμβάσεις παροχής υπηρεσιών όπως οι 
συμβουλευτικές, η καθοδήγηση και η 
κατάρτιση σχετικά με τον οικολογικό 
σχεδιασμό, η διαχείριση πόρων και η 
πράσινη επιχειρηματικότητα, καθώς και η 
διαθεσιμότητα των πράσινων τεχνολογιών, 
προϊόντων και υπηρεσιών που θα 
μπορούσαν να ωφελήσουν τις επιχειρήσεις 
τους· καλεί τα κράτη μέλη και την ΕΕ να 
ενισχύσουν την παροχή υπηρεσιών στις
ΜΜΕ σε αυτούς τους τομείς, ιδίως στο 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και να 
αυξήσουν την προσήλωση των 
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων στους στόχους 
αυτούς·

Or. en
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Τροπολογία 100
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Brian Crowley, Ian Duncan, 
Evžen Tošenovský, Branislav Škripek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπογραμμίζει ότι οι επιχειρηματίες, οι 
ΜΜΕ, οι ενώσεις επιχειρήσεων και οι 
οργανισμοί στήριξης πρέπει να έχουν 
καλύτερη κατάρτιση όσον αφορά τις 
χρηματοδοτικές δυνατότητες για πιο 
αποτελεσματικές τεχνολογίες ή για 
συμβάσεις παροχής υπηρεσιών όπως οι 
συμβουλευτικές, η καθοδήγηση και η 
κατάρτιση σχετικά με τον οικολογικό 
σχεδιασμό, η διαχείριση πόρων και η 
πράσινη επιχειρηματικότητα, καθώς και η 
διαθεσιμότητα των πράσινων τεχνολογιών, 
προϊόντων και υπηρεσιών που θα 
μπορούσαν να ωφελήσουν τις επιχειρήσεις 
τους·

9. υπογραμμίζει ότι οι επιχειρηματίες, οι 
ΜΜΕ, οι ενώσεις επιχειρήσεων και οι 
οργανισμοί στήριξης πρέπει να έχουν 
καλύτερη κατάρτιση όσον αφορά τις 
χρηματοδοτικές δυνατότητες για πιο 
αποτελεσματικές τεχνολογίες ή για 
συμβάσεις παροχής υπηρεσιών όπως οι 
συμβουλευτικές, η καθοδήγηση και η 
κατάρτιση σχετικά με τον οικολογικό 
σχεδιασμό, η διαχείριση πόρων και η 
πράσινη επιχειρηματικότητα, καθώς και η 
διαθεσιμότητα των πράσινων τεχνολογιών, 
προϊόντων και υπηρεσιών που θα 
μπορούσαν να ωφελήσουν τις επιχειρήσεις 
τους· προσθέτει, ως εκ τούτου, ότι όλες οι 
πληροφορίες σχετικά με αυτές τις 
δυνατότητες θα πρέπει να είναι εύκολα 
προσβάσιμες και θα πρέπει να 
κοινοποιούνται κατά τρόπο που 
ανταποκρίνεται καλύτερα στη λογική και 
τις μεθόδους εργασίας των ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 101
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει 
ότι στη φάση υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου για την Ευρώπη οι ΜΜΕ, ιδίως δε 
οι πράσινες και οι καινοτόμοι, θα είναι 

10. ζητεί από την Επιτροπή και την ΕΤΕπ 
να διασφαλίσουν ότι η υλοποίηση του 
«επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη» 
υποστηρίζεται από ισχυρά κριτήρια 



AM\1051303EL.doc 61/108 PE549.392v01-00

EL

βασικές δικαιούχοι της στήριξης που 
παρέχεται δυνάμει της πρότασης αυτής·

βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένων 
στόχων για την ενεργειακή απόδοση και 
την αποδοτική χρήση των πόρων· 
προσθέτει ότι η υλοποίησή του πρέπει να 
εξασφαλίζει ότι οι οικοκαινοτόμες ΜΜΕ
θα είναι βασικές δικαιούχοι της στήριξης 
που παρέχεται δυνάμει της πρότασης 
αυτής· επιμένει ότι πρέπει να 
αναπτυχθούν σαφή κριτήρια,
συμπεριλαμβανομένης της ευρωπαϊκής 
προστιθέμενης αξίας, για να επιτευχθεί 
αυτός ο σκοπός και ότι πρέπει να 
ενισχυθεί η παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών σχετικά με την αποδοτική 
χρήση των όρων και την οικοκαινοτομία 
για τις ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 102
Barbara Kappel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει 
ότι στη φάση υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου για την Ευρώπη οι ΜΜΕ, ιδίως δε 
οι πράσινες και οι καινοτόμοι, θα είναι 
βασικές δικαιούχοι της στήριξης που 
παρέχεται δυνάμει της πρότασης αυτής·

10. ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει 
ότι στη φάση υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου για την Ευρώπη οι ΜΜΕ θα είναι 
βασικές δικαιούχοι της στήριξης που 
παρέχεται δυνάμει της πρότασης αυτής· 
επισημαίνει, εν προκειμένω, στην 
Επιτροπή ότι θα πρέπει να ενεργεί με 
τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο·

Or. de

Τροπολογία 103
Paul Rübig, Μαρία Σπυράκη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει 
ότι στη φάση υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου για την Ευρώπη οι ΜΜΕ, ιδίως δε 
οι πράσινες και οι καινοτόμοι, θα είναι 
βασικές δικαιούχοι της στήριξης που 
παρέχεται δυνάμει της πρότασης αυτής·

10. ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει 
ότι στη φάση υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου για την Ευρώπη οι ΜΜΕ, μεταξύ 
άλλων οι πράσινες και οι καινοτόμοι, θα 
είναι βασικές δικαιούχοι της στήριξης που 
παρέχεται δυνάμει της πρότασης αυτής· 
καλεί την ΕΤΕπ και την Επιτροπή να 
εξασφαλίσουν ότι όλες οι κατηγορίες που 
αναγράφονται στη σύσταση της 
Επιτροπής σχετικά με τον ορισμό των 
πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων (C (2003) 1422) 
επωφελούνται σε ίση βάση·

Or. en

Τροπολογία 104
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. ζητεί την καλύτερη εστίαση της 
χρηματοδότησης των προγραμμάτων 
COSME και «Ορίζοντας 2020» στην 
ανάπτυξη οικοκαινοτόμων λύσεων από 
και για τις ΜΜΕ και υποστηρίζει τη 
βελτίωση του σχεδιασμού προϊόντων και 
της απόδοσης των διεργασιών, με βάση 
την επιτυχή εμπειρία του προγράμματος 
οικοκαινοτομίας στο πλαίσιο του 
προγράμματος ανταγωνιστικότητας και 
καινοτομίας στο προηγούμενο ΠΔΠ· 
επισημαίνει, ιδίως, την πλήρη υλοποίηση 
του μηχανισμού για τις ΜΜΕ στο πλαίσιο 
του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»·

Or. en



AM\1051303EL.doc 63/108 PE549.392v01-00

EL

Τροπολογία 105
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. πιστεύει ότι είναι ανάγκη να 
κινητοποιηθούν οι αγορές κεφαλαίων 
προς τη μετάβαση σε μια πράσινη 
οικονομία, ξεπερνώντας εμπόδια που 
τίθενται στη βελτιστοποίηση 
μακροπρόθεσμων επενδύσεων λόγω της 
βραχυπρόθεσμης προσέγγισης στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές· καλεί την 
Επιτροπή να αντιμετωπίσει ενεργά, 
επίσης στο πλαίσιο της Ένωσης των 
Κεφαλαιαγορών, την ανάγκη για 
κινητοποίηση των ιδιωτικών κεφαλαίων 
προς τη μετάβαση σε χαμηλή χρήση 
άνθρακα μέσω ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και μέσω επενδύσεων στην 
αποδοτική χρήση των πόρων· τονίζει την 
ανάγκη για ανάλυση του ρόλου των 
διαφορετικών μέσων πολιτικών, όπως τα 
νομισματικά εργαλεία, οι δημοσιονομικοί 
κανονισμοί, τα δημόσια κίνητρα και οι 
λογιστικές πολιτικές και πολιτικές 
δημοσιοποίησης· καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει προτάσεις πολιτικής για τη 
βελτίωση των χρηματοπιστωτικών 
ρυθμιστικών καθεστώτων· αναφέρεται 
στις τρέχουσες διεθνείς πρωτοβουλίες 
στον τομέα αυτό, όπως το έργο της 
Έρευνας της UNEP για τον σχεδιασμό 
ενός βιώσιμου χρηματοπιστωτικού 
συστήματος και η Πρωτοβουλία για το 
κλίμα των κεφαλαιαγορών·

Or. en

Τροπολογία 106
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. επικροτεί το άνοιγμα των 
προσκλήσεων για την υποβολή αιτήσεων 
στο πλαίσιο του μηχανισμού για τις ΜΜΕ 
εστιάζοντας στην οικοκαινοτομία και την 
προμήθεια πρώτων υλών, σε 
οικοκαινοτόμες μεθόδους παραγωγής και 
επεξεργασίας τροφίμων και την 
καινοτομία σε συστήματα ενεργειακής 
απόδοσης· υποστηρίζει την ενίσχυση του 
προϋπολογισμού του μηχανισμού για τις 
ΜΜΕ στους τομείς αυτούς και το 
άνοιγμα περαιτέρω προσκλήσεων για την 
υποβολή αιτήσεων στην οικοκαινοτομία 
σε όλους τους τομείς των κοινωνικών 
προκλήσεων και των τομέων 
προτεραιότητας βιομηχανικής υπεροχής 
του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»·

Or. en

Τροπολογία 107
Paul Rübig, Μαρία Σπυράκη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να 
επιδιώκεται ενεργά η διατομεακή 
συνεργασία, η οποία προσφέρει τη 
δυνατότητα ενίσχυσης της καινοτομίας και 
νέων ευκαιριών ανάπτυξης μέσω της 
γόνιμης ανταλλαγής ιδεών και καινοτόμων 
προσεγγίσεων· χαιρετίζει τη δράση του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» για 
«σχέδια για νέες βιομηχανικές αξιακές 
αλυσίδες διευκολυνόμενα από 
συνεργατικούς σχηματισμούς», ούτως 
ώστε να απελευθερωθούν 

11. επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να 
επιδιώκεται ενεργά η συνεργασία μεταξύ 
τομέων, καθώς και αλυσίδων αξιών και 
γεωγραφικών περιοχών, η οποία 
προσφέρει τη δυνατότητα ενίσχυσης της 
καινοτομίας και νέων ευκαιριών 
ανάπτυξης μέσω της γόνιμης ανταλλαγής 
ιδεών και καινοτόμων προσεγγίσεων· 
χαιρετίζει τη δράση του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020» για «σχέδια για νέες 
βιομηχανικές αξιακές αλυσίδες 
διευκολυνόμενα από συνεργατικούς 
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αποτελεσματικότερα οι δυνατότητες των 
ΜΜΕ για καινοτομία, 
συμπεριλαμβανομένων των 
οικοκαινοτόμων και αποδοτικών ως προς 
τη χρήση πόρων λύσεων που προσφέρουν·

σχηματισμούς», ούτως ώστε να 
απελευθερωθούν αποτελεσματικότερα οι 
δυνατότητες των ΜΜΕ για καινοτομία, 
συμπεριλαμβανομένων των 
οικοκαινοτόμων και αποδοτικών ως προς 
τη χρήση πόρων λύσεων που προσφέρουν·

Or. en

Τροπολογία 108
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11a. επικροτεί τη συγκρότηση ενός 
Ευρωπαϊκού κέντρου αριστείας για την 
αποδοτική χρήση των πόρων με σκοπό 
την παροχή συμβουλών και βοήθειας σε 
ΜΜΕ που επιδιώκουν να βελτιώσουν τις 
επιδόσεις τους στον τομέα αποδοτικής 
χρήσης των πόρων· τονίζει την ανάγκη 
δημιουργίας ενός ισχυρού δικτύου 
συνεργατών σε όλες τις περιφέρειες της 
ΕΕ και στήριξης σε αποδεδειγμένες 
εμπειρίες στα κράτη μέλη· πιστεύει ότι θα 
πρέπει να οδηγεί τις ΜΜΕ σε ευρωπαϊκά, 
εθνικά και περιφερειακά προγράμματα σε 
αυτόν τον τομέα δράσης, να παρέχει 
πρόσβαση σε εμπειρογνωμοσύνη, δίκτυα 
και υποδομές·

Or. en

Τροπολογία 109
Ivan Jakovčić

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει τη σημασία της μεταφοράς και 
της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ πολλών 
ενδιαφερόμενων μερών, και σε 
διασυνοριακό επίπεδο, μέσω ανεπίσημων 
δικτύων, ιδίως για ΜΜΕ και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, προκειμένου να ενισχυθεί η 
ευαισθητοποίηση σχετικά με υφιστάμενες 
και νέες καινοτόμους τεχνικές, βέλτιστες 
πρακτικές, τρόπους εξασφάλισης της 
κατάλληλης χρηματοδότησης, ενδεχόμενα 
κυβερνητικά σχέδια στήριξης και τα 
συναφή νομοθετικά πλαίσια που 
συνεπάγονται τον λιγότερο διοικητικό 
φόρτο·

12. τονίζει τη σημασία της μεταφοράς και 
της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ πολλών 
ενδιαφερόμενων μερών, και σε 
διασυνοριακό επίπεδο, μέσω ανεπίσημων 
δικτύων, ιδίως για ΜΜΕ και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, προκειμένου να ενισχυθεί η 
ευαισθητοποίηση σχετικά με υφιστάμενες 
και νέες καινοτόμους τεχνικές, βέλτιστες 
πρακτικές, τρόπους εξασφάλισης της 
κατάλληλης χρηματοδότησης, ενδεχόμενα 
εθνικά κυβερνητικά, περιφερειακά και 
τοπικά σχέδια στήριξης και τα συναφή 
νομοθετικά πλαίσια που συνεπάγονται τον 
λιγότερο διοικητικό φόρτο·

Or. en

Τροπολογία 110
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Ian Duncan, Evžen Tošenovský, 
Branislav Škripek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει τη σημασία της μεταφοράς και 
της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ πολλών 
ενδιαφερόμενων μερών, και σε 
διασυνοριακό επίπεδο, μέσω ανεπίσημων 
δικτύων, ιδίως για ΜΜΕ και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, προκειμένου να ενισχυθεί η 
ευαισθητοποίηση σχετικά με υφιστάμενες 
και νέες καινοτόμους τεχνικές, βέλτιστες 
πρακτικές, τρόπους εξασφάλισης της 
κατάλληλης χρηματοδότησης, ενδεχόμενα 
κυβερνητικά σχέδια στήριξης και τα 
συναφή νομοθετικά πλαίσια που 
συνεπάγονται τον λιγότερο διοικητικό 
φόρτο·

12. τονίζει τη σημασία της μεταφοράς και 
της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ πολλών 
ενδιαφερόμενων μερών, και σε 
διασυνοριακό επίπεδο, μέσω ανεπίσημων 
δικτύων, ιδίως για ΜΜΕ και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, προκειμένου να ενισχυθεί η 
ευαισθητοποίηση σχετικά με υφιστάμενες 
και νέες καινοτόμους τεχνικές, βέλτιστες 
πρακτικές, τρόπους εξασφάλισης της 
κατάλληλης χρηματοδότησης, ενδεχόμενα 
κυβερνητικά σχέδια στήριξης και τα 
συναφή νομοθετικά πλαίσια που 
συνεπάγονται τον λιγότερο διοικητικό 
φόρτο και υπενθυμίζει ότι τα υφιστάμενα 
εθνικά σημεία επαφής για τα 
χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ και 
το Enterprise Europe Network πρέπει να 
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συμμετέχουν πλήρως στη στήριξη των 
ΜΜΕ και να ενημερώνουν εκ των 
προτέρων, να καθοδηγούν και να 
στηρίζουν τις ΜΜΕ σε σχέση με τον 
προσδιορισμό των χρηματοδοτικών 
δυνατοτήτων σε επίπεδο ΕΕ, σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 111
Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει τη σημασία της μεταφοράς και 
της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ πολλών 
ενδιαφερόμενων μερών, και σε 
διασυνοριακό επίπεδο, μέσω ανεπίσημων 
δικτύων, ιδίως για ΜΜΕ και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, προκειμένου να ενισχυθεί η 
ευαισθητοποίηση σχετικά με υφιστάμενες 
και νέες καινοτόμους τεχνικές, βέλτιστες 
πρακτικές, τρόπους εξασφάλισης της 
κατάλληλης χρηματοδότησης, ενδεχόμενα 
κυβερνητικά σχέδια στήριξης και τα 
συναφή νομοθετικά πλαίσια που 
συνεπάγονται τον λιγότερο διοικητικό 
φόρτο·

12. τονίζει τη σημασία της μεταφοράς και 
της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ πολλών 
ενδιαφερόμενων μερών, και σε 
διασυνοριακό επίπεδο, ιδίως για ΜΜΕ και 
πολύ μικρές επιχειρήσεις, προκειμένου να 
ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με 
υφιστάμενες και νέες καινοτόμους 
τεχνικές, βέλτιστες πρακτικές, τρόπους 
εξασφάλισης της κατάλληλης 
χρηματοδότησης, ενδεχόμενα κυβερνητικά 
σχέδια στήριξης και τα συναφή νομοθετικά 
πλαίσια που συνεπάγονται τον λιγότερο 
διοικητικό φόρτο·

Or. it

Τροπολογία 112
Gerben-Jan Gerbrandy, Philippe De Backer, Fredrick Federley, Pavel Telička

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. σημειώνει τον σημαντικό ρόλο των 13. σημειώνει τον σημαντικό ρόλο των 
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κλαδικών ομοσπονδιών στην παροχή 
κατάλληλης ενημέρωσης και συμβουλών 
σχετικά με τις πράσινες τεχνολογίες, τις 
δυνατότητες χρηματοδότησης και τις 
συναφείς διαδικασίες· ζητεί από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καλύψουν 
το κενό σε περίπτωση που η στήριξη αυτή 
παρουσιάζει αδυναμίες·

κλαδικών ομοσπονδιών στην παροχή 
κατάλληλης ενημέρωσης και συμβουλών 
σχετικά με τις πράσινες τεχνολογίες, τις 
δυνατότητες χρηματοδότησης και τις 
συναφείς διαδικασίες· ζητεί από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καλύψουν 
το κενό σε περίπτωση που η στήριξη αυτή 
παρουσιάζει αδυναμίες· σε συνεργασία με 
τομεακές ομοσπονδίες και εταιρείες, 
ζητεί να διερευνηθούν περαιτέρω οι 
ευκαιρίες που υπάρχουν, να επιταχυνθούν 
οι βιώσιμες λύσεις και να 
πραγματοποιηθούν επενδύσεις σε 
τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον, 
στην αποδοτική χρήση των πόρων και 
στην οικονομία της ανακύκλωσης·

Or. en

Τροπολογία 113
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. σημειώνει τον σημαντικό ρόλο των 
κλαδικών ομοσπονδιών στην παροχή 
κατάλληλης ενημέρωσης και συμβουλών 
σχετικά με τις πράσινες τεχνολογίες, τις 
δυνατότητες χρηματοδότησης και τις 
συναφείς διαδικασίες· ζητεί από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καλύψουν 
το κενό σε περίπτωση που η στήριξη αυτή 
παρουσιάζει αδυναμίες·

13. καλεί τις κλαδικές ομοσπονδίες να 
αναλάβουν σημαντικότερο ρόλο στην 
παροχή κατάλληλης ενημέρωσης και 
συμβουλών σχετικά με τις πράσινες 
τεχνολογίες, τις δυνατότητες 
χρηματοδότησης και τις συναφείς 
διαδικασίες· ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να καλύψουν το κενό σε 
περίπτωση που η στήριξη αυτή 
παρουσιάζει αδυναμίες·

Or. it

Τροπολογία 114
Μαρία Σπυράκη, Paul Rübig
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. διαπιστώνει το αυξανόμενο κενό 
μεταξύ των αναγκών των ΜΜΕ και των 
δεξιοτήτων των εργαζομένων· σημειώνει 
ότι το 26% των εργοδοτών στην Ευρώπη 
δυσκολεύεται να βρει εργαζόμενους με τις 
κατάλληλες δεξιότητες·

Or. en

Τροπολογία 115
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. επισημαίνει ότι εκτός από την 
οριζόντια διάσταση της ανταλλαγής 
γνώσεων (δηλ. μεταξύ ΜΜΕ), ο 
οριζόντιος συντονισμός μεταξύ οργάνων 
της ΕΕ, ταμείων και χρηματοδοτικών 
μέσων παίζει κρίσιμο ρόλο για την 
κάλυψη του κενού μεταξύ προσδοκιών 
και υλοποίησης· επισημαίνει την ανάγκη 
προσέγγισης των δικτύων ΜΜΕ και των 
οργανισμών σε τοπικό, περιφερειακό και 
εθνικό επίπεδο έγκαιρα και προνοητικά, 
προκειμένου να παρέχονται πληροφορίες 
και καθοδήγηση για την αξιοποίηση των 
διαθέσιμων και προγραμματισμένων 
χρηματοδοτικών δυνατοτήτων της ΕΕ· 
υπενθυμίζει στην Επιτροπή να 
χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα 
σχετικά με την επικοινωνία και τη 
μετάδοση γνώσεων (προωθητική 
αλληλογραφία, μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, διαδικτυακά σεμινάρια κ.λπ.), 
καθώς και διαγωνισμούς για σπουδαστές 
και νέους επιχειρηματίες·
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Or. en

Τροπολογία 116
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. επικροτεί την προώθηση 
δραστηριοτήτων για την αποδοτική 
χρήση των πόρων και την 
ευαισθητοποίηση από το Enterprise 
Europe Network (EEN)· στηρίζει τη 
διοργάνωση μιας ευρωπαϊκής 
εκστρατείας για την αποδοτική χρήση 
των πόρων ώστε να ενημερώνονται οι 
ΜΜΕ σχετικά με τα οφέλη και τις 
ευκαιρίες που παρέχει η αποδοτική χρήση 
των πόρων και καλεί την Επιτροπή να 
διαθέσει στο EEN τα κατάλληλα 
κονδύλια για τη διοργάνωση αυτής της 
εκστρατείας· καλεί την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και το EEN να συνεργαστούν 
στον τομέα της αποδοτικής χρήσης των 
πόρων με κλαδικές ενώσεις, 
συνδικαλιστικές οργανώσεις, ΜΜΕ, 
ΜΚΟ, ακαδημαϊκούς κύκλους, καθώς και 
περιφερειακές πρωτοβουλίες·

Or. en

Τροπολογία 117
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. τονίζει τη σημασία που έχει η 
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δημιουργία βιομηχανικών συνεργιών για 
την ανακύκλωση και η παροχή βοήθειας 
στις εταιρείες προκειμένου να 
ανακαλύψουν με ποιον τρόπο η ενέργεια 
που παράγουν, τα απόβλητά τους και τα 
υποπροϊόντα τους μπορούν να 
χρησιμεύσουν ως πόροι για άλλους· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν προσεγγίσεις όπως εκείνη 
του Ηνωμένου Βασιλείου με το Εθνικό 
Πρόγραμμα Βιομηχανικής Συμβίωσης· 
ζητεί τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού 
δικτύου πρωτοβουλιών για τη 
βιομηχανική συμβίωση·

Or. en

Τροπολογία 118
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Έρευνα, ανάπτυξη, καινοτομία και 
δεξιότητες

Or. en

Τροπολογία 119
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει την ανάγκη περαιτέρω 
ανάπτυξης βασικής Ε&A που είναι 
αναγκαία για επιπλέον τεχνολογικές 
εξελίξεις· επισημαίνει τη σημασία της 

14. τονίζει την ανάγκη περαιτέρω 
ανάπτυξης βασικής Ε&A που είναι 
αναγκαία για επιπλέον τεχνολογικές 
εξελίξεις· επισημαίνει τη σημασία της 
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αναβιομηχάνισης της Ευρώπης, δεδομένης 
της σημασίας του κατασκευαστικού 
κλάδου για την Ε&Α&Κ και, κατά 
συνέπεια, του μελλοντικού 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της ΕΕ·

αναβιομηχάνισης της Ευρώπης, δεδομένης 
της σημασίας του κατασκευαστικού 
κλάδου για την Ε&Α&Κ και, κατά 
συνέπεια, του μελλοντικού 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της ΕΕ· 
πιστεύει ότι στη μη τεχνολογική, 
οργανωτική καινοτομία των συστημάτων 
και του δημοσίου τομέα πρέπει να δίνεται 
τόση προσοχή όση και στις λύσεις που 
έχουν γνώμονα την τεχνολογία·

Or. en

Τροπολογία 120
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Brian Crowley, Ian Duncan, 
Evžen Tošenovský, Branislav Škripek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει την ανάγκη περαιτέρω 
ανάπτυξης βασικής Ε&A που είναι
αναγκαία για επιπλέον τεχνολογικές 
εξελίξεις· επισημαίνει τη σημασία της 
αναβιομηχάνισης της Ευρώπης, 
δεδομένης της σημασίας του 
κατασκευαστικού κλάδου για την 
Ε&Α&Κ και, κατά συνέπεια, του 
μελλοντικού ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος της ΕΕ·

14. τονίζει την ανάγκη περαιτέρω 
ανάπτυξης βασικής Ε&A που είναι 
αναγκαία για επιπλέον τεχνολογικές 
εξελίξεις και της πλήρους συμμετοχής 
των ΜΜΕ σε αυτήν τη διαδικασία·

Or. en

Τροπολογία 121
Paul Rübig, Μαρία Σπυράκη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει την ανάγκη περαιτέρω 14. τονίζει την ανάγκη περαιτέρω 
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ανάπτυξης βασικής Ε&A που είναι 
αναγκαία για επιπλέον τεχνολογικές 
εξελίξεις· επισημαίνει τη σημασία της 
αναβιομηχάνισης της Ευρώπης, δεδομένης 
της σημασίας του κατασκευαστικού 
κλάδου για την Ε&Α&Κ και, κατά 
συνέπεια, του μελλοντικού 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της ΕΕ·

ανάπτυξης βασικής Ε&A και ενεργούς 
στήριξης της περαιτέρωμετατροπής των 
αποτελεσμάτων της βασικής Ε&Α σε
τεχνολογικές εξελίξεις· επισημαίνει τη 
σημασία της αναβιομηχάνισης της 
Ευρώπης, δεδομένης της σημασίας του 
κατασκευαστικού κλάδου για την Ε&Α&Κ 
και, κατά συνέπεια, του μελλοντικού 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 122
Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει την ανάγκη περαιτέρω
ανάπτυξης βασικής Ε&A που είναι 
αναγκαία για επιπλέον τεχνολογικές 
εξελίξεις· επισημαίνει τη σημασία της 
αναβιομηχάνισης της Ευρώπης, δεδομένης 
της σημασίας του κατασκευαστικού 
κλάδου για την Ε&Α&Κ και, κατά 
συνέπεια, του μελλοντικού 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της ΕΕ·

14. τονίζει την ανάγκη 
αποτελεσματικότερης ανάπτυξης βασικής 
Ε&A που είναι αναγκαία για επιπλέον 
τεχνολογικές εξελίξεις· επισημαίνει τη 
σημασία της αναβιομηχάνισης της 
Ευρώπης, δεδομένης της σημασίας του 
κατασκευαστικού κλάδου για την Ε&Α&Κ 
και, κατά συνέπεια, του μελλοντικού 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της ΕΕ·

Or. it

Τροπολογία 123
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Brian Crowley, Ian Duncan, 
Evžen Tošenovský, Branislav Škripek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. επισημαίνει τη σημασία της 
αναβιομηχάνισης της Ευρώπης, 
δεδομένης της σημασίας του 
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κατασκευαστικού κλάδου για την 
Ε&Α&Κ και, κατά συνέπεια, του 
μελλοντικού ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 124
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επισημαίνει τη σημασία της 
εμπορευματοποίησης και της αξιοποίησης 
των αποτελεσμάτων Ε&Α από ευρωπαϊκές 
εταιρείες· ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να παράσχουν ένα σταθερό 
ρυθμιστικό πλαίσιο και επαρκή 
χρηματοδοτικά σχέδια προκειμένου να 
διευκολυνθεί η οικονομική πρωτοβουλία 
και η επιχειρηματικότητα και να 
περιοριστεί ο χρόνος για τη διάθεση στην 
αγορά νέων προϊόντων, υπηρεσιών και 
επιχειρηματικών πρακτικών, ιδίως στην 
πράσινη οικονομία·

15. επισημαίνει τη σημασία της 
εμπορευματοποίησης και της αξιοποίησης 
των αποτελεσμάτων Ε&Α από ευρωπαϊκές 
εταιρείες· ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να παράσχουν ένα σταθερό 
ρυθμιστικό πλαίσιο και επαρκή 
χρηματοδοτικά σχέδια προκειμένου να 
διευκολυνθεί η οικονομική πρωτοβουλία 
και η επιχειρηματικότητα και να 
περιοριστεί ο χρόνος για τη διάθεση στην 
αγορά νέων προϊόντων, υπηρεσιών και 
επιχειρηματικών πρακτικών οι οποίες 
παρουσιάζουν πλεονεκτήματα στον τομέα 
της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας·

Or. it

Τροπολογία 125
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επισημαίνει τη σημασία της 
εμπορευματοποίησης και της αξιοποίησης 
των αποτελεσμάτων Ε&Α από ευρωπαϊκές 
εταιρείες· ζητεί από την Επιτροπή και τα 

15. επισημαίνει τη σημασία της 
εμπορευματοποίησης και της αξιοποίησης 
των αποτελεσμάτων Ε&Α από ευρωπαϊκές 
εταιρείες· ζητεί από την Επιτροπή και τα 
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κράτη μέλη να παράσχουν ένα σταθερό 
ρυθμιστικό πλαίσιο και επαρκή 
χρηματοδοτικά σχέδια προκειμένου να 
διευκολυνθεί η οικονομική πρωτοβουλία 
και η επιχειρηματικότητα και να
περιοριστεί ο χρόνος για τη διάθεση στην 
αγορά νέων προϊόντων, υπηρεσιών και 
επιχειρηματικών πρακτικών, ιδίως στην 
πράσινη οικονομία·

κράτη μέλη να παράσχουν ένα πιο σταθερό 
ρυθμιστικό πλαίσιο και επαρκή 
χρηματοδοτικά σχέδια προκειμένου να 
διευκολυνθεί η οικονομική πρωτοβουλία 
και η επιχειρηματικότητα και να 
περιοριστεί ο χρόνος για τη διάθεση στην 
αγορά νέων προϊόντων, υπηρεσιών και 
επιχειρηματικών πρακτικών, ιδίως στην 
πράσινη οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 126
Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. υπογραμμίζει τις δυνατότητες που 
προσφέρουν οι νέες ευρωπαϊκές 
διαστημικές υποδομές για την καινοτομία 
και την πράσινη ανάπτυξη· καλεί την 
Επιτροπή να προωθήσει την αξιοποίηση 
των δεδομένων που προσφέρουν αυτές οι 
υποδομές από τις ΜΜΕ στα φυτώρια και 
στα εκκολαπτήρια νέων επιχειρήσεων· 
καλεί την Επιτροπή να διαμορφώσει 
ευνοϊκό καθεστώς για τις ΜΜΕ όσον 
αφορά την πρόσβαση στα δεδομένα που 
προσφέρουν αυτές οι υποδομές στο 
στάδιο της έρευνας, της ανάπτυξης και 
της διάθεσης στο εμπόριο·

Or. fr

Τροπολογία 127
Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. επισημαίνει τα οφέλη του ενιαίου 
ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας 
για τις ΜΜΕ, ιδίως στον τομέα της 
πράσινης τεχνολογίας· καλεί όλα τα 
κράτη μέλη να συμμετάσχουν στο ενιαίο 
ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας· καλεί 
τα κράτη μέλη να επισπεύσουν την 
επικύρωση της συμφωνίας για τη 
θέσπιση του Ενιαίου Δικαστηρίου 
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας·καθώς 
καθίσταται αναγκαία για την εφαρμογή 
του ευρωπαϊκού ενιαίου διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει μια απλοποιημένη διαδικασία 
που θα διευκολύνει τις ΜΜΕ να 
προσφεύγουν ενώπιον του Ενιαίου 
Δικαστηρίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας 
στις περιπτώσεις παραχάραξης·

Or. fr

Τροπολογία 128
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16a. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφέρειες να αντιμετωπίσουν τις 
ελλείψεις σε πράσινες δεξιότητες και να 
στηρίξουν την ανάπτυξη πράσινων 
δεξιοτήτων σε όλα τα επίπεδα 
εκπαίδευσης και καθ' όλη τη διάρκεια 
της διά βίου μάθησης· πιστεύει ότι τα 
προγράμματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης θα πρέπει να επανεξεταστούν 
προκειμένου να ανταποκρίνονται στις 
υφιστάμενες και προβλεπόμενες αγορές 
εργασίας στον τομέα της αποδοτικής 
χρήσης των πόρων και της κυκλικής 
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οικονομίας· καλεί τους κοινωνικούς 
εταίρους να στηρίξουν περαιτέρω τη 
συμμετοχή των εργαζομένων, 
στρατηγικές διά βίου μάθησης και 
κατάρτισης στους τομείς 
περιβαλλοντικής διαχείρισης, ενεργειακής 
απόδοσης και αποδοτικής χρήσης των 
πόρων, και να στηρίξουν την ανάπτυξη 
τομεακών χαρτών πορείας για την 
αποδοτική χρήση των πόρων που θα 
καλύπτουν τις απαιτήσεις σε δεξιότητες 
και κατάρτιση·

Or. en

Τροπολογία 129
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16a. ζητεί ένα βελτιωμένο πλαίσιο 
πολιτικής για την κυκλική οικονομία, 
συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης και 
εφαρμογής έξυπνης νομοθεσίας, 
προτύπων και κωδίκων δεοντολογίας που 
στοχεύουν στην εσωτερίκευση των 
εξωτερικών παραγόντων, την 
αντιμετώπιση προϊόντων υψηλής έντασης 
πόρων, τη δημιουργίας ίσων όρων 
ανταγωνισμού, την ανταμοιβή των 
πρωτοπόρων και την επιτάχυνση της 
μετάβασης προς μια βιώσιμη οικονομία 
με αποδοτική χρήση των πόρων·

Or. en

Τροπολογία 130
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16a. πιστεύει ότι αυτό το πλαίσιο 
πολιτικής θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα 
προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά 
της Ένωσης έχουν οικολογικό σχεδιασμό 
με σκοπό τη βελτιστοποίηση της 
αποδοτικής χρήσης των πόρων και των 
υλικών· κάτι τέτοιο περιλαμβάνει την 
αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν, 
μεταξύ άλλων, την ανθεκτικότητα του 
προϊόντος, τη δυνατότητα επισκευής, την 
επαναχρησιμοποίηση, τη δυνατότητα 
ανακύκλωσης, το ανακυκλωμένο 
περιεχόμενο και τη διάρκεια ζωής του 
προϊόντος·

Or. en

Τροπολογία 131
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16a. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
στη δέσμη μέτρων για την κυκλική 
οικονομία την επέκταση του μέσου του 
οικολογικού σχεδιασμού ώστε να 
συμπεριληφθεί η διάσταση της 
αποδοτικής χρήσης των πόρων· πιστεύει 
ότι ο οικολογικός σχεδιασμός θα πρέπει 
να αντιμετωπίσει τα ζητήματα της 
ανθεκτικότητας, της δυνατότητας 
επισκευής και της δυνατότητας 
ανακύκλωσης των προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων προτύπων για 
εγγυημένη ελάχιστη διάρκεια ζωής και 
αποσυναρμολόγηση·
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Or. en

Τροπολογία 132
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η (απορ)ρύθμιση ως κινητήρια δύναμη 
για ανάπτυξη

Η έξυπνη ρύθμιση ως κινητήρια δύναμη 
για ανάπτυξη των ΜΜΕ σε μια κυκλική 
οικονομία

Or. en

Τροπολογία 133
Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η (απορ)ρύθμιση ως κινητήρια δύναμη 
για ανάπτυξη

Η καλύτερη ρύθμιση ως κινητήρια δύναμη 
για ανάπτυξη

Or. en

Τροπολογία 134
Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
αποφύγουν τη δημιουργία εμποδίων στην 
εσωτερική αγορά λόγω κανονιστικού 
υπερθεματισμού και να διασφαλίσουν τη 

διαγράφεται
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συνεπή μεταφορά στο εθνικό δίκαιο· 
καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις 
προσπάθειές της για την αντιμετώπιση 
του κανονιστικού υπερθεματισμού με τα 
επιμέρους κράτη μέλη· τονίζει την ανάγκη 
για μια σαφή και ενιαία ερμηνεία σε 
ολόκληρη την ΕΕ από τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές, καθώς και για 
κανόνες ανοικτών διαδικασιών δημοσίων 
συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
πράσινων και των ηλεκτρονικών 
δημοσίων συμβάσεων, που επί του 
παρόντος είναι σημαντικό εμπόδιο για τις 
ΜΜΕ που επιθυμούν να διεθνοποιηθούν 
και παράλληλα αποτελεί μια μοναδική 
ευκαιρία για τα κράτη μέλη να 
προσαρμοστούν νωρίς·

Or. it

Τροπολογία 135
Paul Rübig, Μαρία Σπυράκη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί από τα κράτη μέλη να αποφύγουν 
τη δημιουργία εμποδίων στην εσωτερική 
αγορά λόγω κανονιστικού υπερθεματισμού 
και να διασφαλίσουν τη συνεπή μεταφορά 
στο εθνικό δίκαιο· καλεί την Επιτροπή να 
εντείνει τις προσπάθειές της για την 
αντιμετώπιση του κανονιστικού 
υπερθεματισμού με τα επιμέρους κράτη 
μέλη· τονίζει την ανάγκη για μια σαφή και 
ενιαία ερμηνεία σε ολόκληρη την ΕΕ από 
τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, καθώς και 
για κανόνες ανοικτών διαδικασιών 
δημοσίων συμβάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των πράσινων και 
των ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων, 
που επί του παρόντος είναι σημαντικό 
εμπόδιο για τις ΜΜΕ που επιθυμούν να 
διεθνοποιηθούν και παράλληλα αποτελεί 

17. ζητεί από τα κράτη μέλη να αποφύγουν 
τη δημιουργία εμποδίων στην εσωτερική 
αγορά λόγω κανονιστικού υπερθεματισμού 
και να διασφαλίσουν τη συνεπή μεταφορά 
στο εθνικό δίκαιο, εφαρμόζοντας, μεταξύ 
άλλων, μια εκτίμηση επιπτώσεων στις 
ΜΜΕ, το τεστ ΜΜΕ, σε επίπεδο κράτους 
μέλους· καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις 
προσπάθειές της για την αντιμετώπιση του 
κανονιστικού υπερθεματισμού με τα 
επιμέρους κράτη μέλη· τονίζει την ανάγκη 
για μια σαφή και ενιαία ερμηνεία σε 
ολόκληρη την ΕΕ από τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές, καθώς και για κανόνες 
ανοικτών διαδικασιών δημοσίων 
συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
πράσινων και των ηλεκτρονικών δημοσίων 
συμβάσεων, που επί του παρόντος είναι 
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μια μοναδική ευκαιρία για τα κράτη μέλη 
να προσαρμοστούν νωρίς·

σημαντικό εμπόδιο για τις ΜΜΕ που 
επιθυμούν να διεθνοποιηθούν και 
παράλληλα αποτελεί μια μοναδική 
ευκαιρία για τα κράτη μέλη να 
προσαρμοστούν νωρίς·

Or. en

Τροπολογία 136
Csaba Molnár

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί από τα κράτη μέλη να αποφύγουν 
τη δημιουργία εμποδίων στην εσωτερική 
αγορά λόγω κανονιστικού υπερθεματισμού 
και να διασφαλίσουν τη συνεπή μεταφορά 
στο εθνικό δίκαιο· καλεί την Επιτροπή να 
εντείνει τις προσπάθειές της για την 
αντιμετώπιση του κανονιστικού 
υπερθεματισμού με τα επιμέρους κράτη 
μέλη· τονίζει την ανάγκη για μια σαφή και 
ενιαία ερμηνεία σε ολόκληρη την ΕΕ από 
τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, καθώς και 
για κανόνες ανοικτών διαδικασιών 
δημοσίων συμβάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των πράσινων και 
των ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων, 
που επί του παρόντος είναι σημαντικό 
εμπόδιο για τις ΜΜΕ που επιθυμούν να 
διεθνοποιηθούν και παράλληλα αποτελεί 
μια μοναδική ευκαιρία για τα κράτη μέλη 
να προσαρμοστούν νωρίς·

17. ζητεί από τα κράτη μέλη να αποφύγουν 
τη δημιουργία εμποδίων στην εσωτερική 
αγορά λόγω κανονιστικού 
υπερθεματισμού, να αναθεωρήσουν το 
ισχύον κανονιστικό τους πλαίσιο και να 
καταργήσουν τυχόν περιττούς ή 
αναποτελεσματικούς κανονισμούς που 
συνιστούν εμπόδιο στην αγορά, καθώς
και να διασφαλίσουν τη συνεπή μεταφορά 
στο εθνικό δίκαιο· καλεί την Επιτροπή να 
εντείνει τις προσπάθειές της για την 
αντιμετώπιση του κανονιστικού 
υπερθεματισμού με τα επιμέρους κράτη 
μέλη· τονίζει την ανάγκη για μια σαφή και 
ενιαία ερμηνεία σε ολόκληρη την ΕΕ από 
τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, καθώς και 
για κανόνες ανοικτών διαδικασιών 
δημοσίων συμβάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των πράσινων και 
των ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων, 
που επί του παρόντος είναι σημαντικό 
εμπόδιο για τις ΜΜΕ που επιθυμούν να 
διεθνοποιηθούν και παράλληλα αποτελεί 
μια μοναδική ευκαιρία για τα κράτη μέλη 
να προσαρμοστούν νωρίς·

Or. hu
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Τροπολογία 137
Miriam Dalli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί από τα κράτη μέλη να αποφύγουν 
τη δημιουργία εμποδίων στην εσωτερική 
αγορά λόγω κανονιστικού υπερθεματισμού 
και να διασφαλίσουν τη συνεπή μεταφορά 
στο εθνικό δίκαιο· καλεί την Επιτροπή να 
εντείνει τις προσπάθειές της για την 
αντιμετώπιση του κανονιστικού 
υπερθεματισμού με τα επιμέρους κράτη 
μέλη· τονίζει την ανάγκη για μια σαφή και 
ενιαία ερμηνεία σε ολόκληρη την ΕΕ από 
τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, καθώς και 
για κανόνες ανοικτών διαδικασιών 
δημοσίων συμβάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των πράσινων και 
των ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων, 
που επί του παρόντος είναι σημαντικό 
εμπόδιο για τις ΜΜΕ που επιθυμούν να 
διεθνοποιηθούν και παράλληλα αποτελεί 
μια μοναδική ευκαιρία για τα κράτη μέλη 
να προσαρμοστούν νωρίς·

17. ζητεί από τα κράτη μέλη να αποφύγουν 
τη δημιουργία εμποδίων στην εσωτερική 
αγορά λόγω κανονιστικού υπερθεματισμού 
και να διασφαλίσουν τη συνεπή μεταφορά 
στο εθνικό δίκαιο· καλεί την Επιτροπή να 
εντείνει τις προσπάθειές της για την 
αντιμετώπιση του κανονιστικού 
υπερθεματισμού με τα επιμέρους κράτη 
μέλη· τονίζει την ανάγκη για μια σαφή και 
ενιαία ερμηνεία σε ολόκληρη την ΕΕ από 
τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, καθώς και 
για κανόνες ανοικτών διαδικασιών 
δημοσίων συμβάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των πράσινων και 
των ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων, 
που επί του παρόντος είναι σημαντικό 
εμπόδιο για τις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις που επιθυμούν να 
διεθνοποιηθούν και παράλληλα αποτελεί 
μια μοναδική ευκαιρία για τα κράτη μέλη 
να προσαρμοστούν νωρίς·

Or. en

Τροπολογία 138
Paul Rübig, Μαρία Σπυράκη, Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17a. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να λάβουν υπόψη ότι καμία 
περιβαλλοντική νομοθεσία δεν θα πρέπει 
να εγκρίνεται ή να εφαρμόζεται κατά 
τρόπο που ενδέχεται να επιβαρύνει 
άσκοπα τις μικρές και μεσαίες 
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επιχειρήσεις από τεχνικής και 
οικονομικής πλευράς· αναφέρει το 
παράδειγμα της οδηγίας για την 
ενεργειακή απόδοση (2012/27/ΕΕ)·

Or. en

Τροπολογία 139
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. εκφράζει ικανοποίηση για την 
απόφαση της Επιτροπής να αποσύρει 
παρωχημένες ή υπέρμετρα επαχθείς 
νομοθετικές προτάσεις· ζητεί από την 
Επιτροπή να αποφεύγει νομοθετικές 
προτάσεις που θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν σε περιττό διοικητικό φόρτο 
για τις επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ και να 
επανεξετάζει συνεχώς την ισχύουσα 
νομοθεσία με στόχο τη μείωση του 
υφιστάμενου διοικητικού φόρτου και την 
προσαρμογή της σε νέα επιχειρηματικά 
μοντέλα· τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη για 
φιλόδοξες δράσεις προκειμένου να 
επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι της 
ΕΕ·

18. εκφράζει ικανοποίηση για την 
απόφαση της Επιτροπής να αποσύρει 
παρωχημένες νομοθετικές προτάσεις·
εκφράζει τη μεγάλη λύπη του για την 
απόσυρση της πρότασης για τη 
νομοθεσία περί αποβλήτων και ζητεί να 
υποβληθεί μια πιο φιλόδοξη νομοθετική 
πρόταση έως το 2015, όπως 
ανακοινώθηκε από τον Αντιπρόεδρο 
Timmermans στην Ολομέλεια του ΕΚ τον 
Δεκέμβριο του 2014 2ε· επισημαίνει την 
ανάλυση της Επιτροπής που δείχνει ότι η 
έγκριση νέων στόχων για τα απόβλητα θα 
δημιουργούσε 180.000 θέσεις εργασίας, 
θα έκανε την Ευρώπη πιο ανταγωνιστική 
και θα μείωνε τη ζήτηση για ακριβούς 
δυσεύρετους πόρους 2στ· ζητεί από την 
Επιτροπή να επανεξετάζει συνεχώς την 
ισχύουσα νομοθεσία με στόχο τη μείωση 
του υφιστάμενου διοικητικού φόρτου και 
την προσαρμογή σε νέα επιχειρηματικά 
μοντέλα, συνεχίζοντας ταυτόχρονα να 
εξασφαλίζει υψηλά επίπεδα 
περιβαλλοντικής προστασίας και 
κοινωνικών προτύπων· τονίζει την 
ανάγκη για φιλόδοξες δράσεις 
προκειμένου να επιτευχθούν οι 
περιβαλλοντικοί στόχοι της ΕΕ·

__________________
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2ε Πρακτικά συζήτησης της Ολομέλειας 
σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της 
Επιτροπής, Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014 -
Στρασβούργο
2στ SWD(2014) 208 τελικό – Εκτίμηση 
επιπτώσεων που συνοδεύει την πρόταση 
COM (2014) 397

Or. en

Τροπολογία 140
Renato Soru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. εκφράζει ικανοποίηση για την 
απόφαση της Επιτροπής να αποσύρει 
παρωχημένες ή υπέρμετρα επαχθείς 
νομοθετικές προτάσεις· ζητεί από την 
Επιτροπή να αποφεύγει νομοθετικές 
προτάσεις που θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν σε περιττό διοικητικό φόρτο 
για τις επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ και να 
επανεξετάζει συνεχώς την ισχύουσα 
νομοθεσία με στόχο τη μείωση του 
υφιστάμενου διοικητικού φόρτου και την 
προσαρμογή της σε νέα επιχειρηματικά 
μοντέλα· τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη για 
φιλόδοξες δράσεις προκειμένου να 
επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι της 
ΕΕ·

18. εκφράζει ικανοποίηση για την 
απόφαση της Επιτροπής να αποσύρει 
παρωχημένες ή υπέρμετρα επαχθείς 
νομοθετικές προτάσεις· ζητεί από την 
Επιτροπή να αποφεύγει νομοθετικές 
προτάσεις που θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν σε περιττό διοικητικό φόρτο 
για τις επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ και να 
επανεξετάζει συνεχώς την ισχύουσα 
νομοθεσία με στόχο τη βελτίωση της 
ποιότητας και της αποτελεσματικότητας 
του υφιστάμενου διοικητικού φόρτου και 
την προσαρμογή της σε νέα επιχειρηματικά 
μοντέλα· τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη για 
φιλόδοξες δράσεις προκειμένου να 
επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 141
Barbara Kappel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. εκφράζει ικανοποίηση για την 
απόφαση της Επιτροπής να αποσύρει 
παρωχημένες ή υπέρμετρα επαχθείς 
νομοθετικές προτάσεις· ζητεί από την 
Επιτροπή να αποφεύγει νομοθετικές 
προτάσεις που θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν σε περιττό διοικητικό φόρτο 
για τις επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ και να 
επανεξετάζει συνεχώς την ισχύουσα 
νομοθεσία με στόχο τη μείωση του 
υφιστάμενου διοικητικού φόρτου και την 
προσαρμογή της σε νέα επιχειρηματικά 
μοντέλα· τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη για 
φιλόδοξες δράσεις προκειμένου να 
επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι της 
ΕΕ·

18. εκφράζει ικανοποίηση για την 
απόφαση της Επιτροπής να αποσύρει 
παρωχημένες ή υπέρμετρα επαχθείς 
νομοθετικές προτάσεις· ζητεί από την 
Επιτροπή να αποφεύγει νομοθετικές 
προτάσεις που θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν σε περιττό διοικητικό φόρτο 
για τις επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ και να 
επανεξετάζει συνεχώς την ισχύουσα 
νομοθεσία με στόχο τη μείωση του 
υφιστάμενου διοικητικού φόρτου και την 
προσαρμογή της σε νέα επιχειρηματικά 
μοντέλα· τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη για 
φιλόδοξες δράσεις, οι οποίες θα μπορούν 
να εφαρμοστούν σε τεχνικό και 
οικονομικό επίπεδο σε όλα τα κράτη 
μέλη, προκειμένου να επιτευχθούν οι 
περιβαλλοντικοί στόχοι της ΕΕ·

Or. de

Τροπολογία 142
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. εκφράζει ικανοποίηση για την 
απόφαση της Επιτροπής να αποσύρει 
παρωχημένες ή υπέρμετρα επαχθείς 
νομοθετικές προτάσεις· ζητεί από την 
Επιτροπή να αποφεύγει νομοθετικές 
προτάσεις που θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν σε περιττό διοικητικό φόρτο 
για τις επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ και να 
επανεξετάζει συνεχώς την ισχύουσα 
νομοθεσία με στόχο τη μείωση του 
υφιστάμενου διοικητικού φόρτου και την 
προσαρμογή της σε νέα επιχειρηματικά 
μοντέλα· τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη για 
φιλόδοξες δράσεις προκειμένου να 

18. εκφράζει ικανοποίηση για την 
απόφαση της Επιτροπής να αποσύρει 
παρωχημένες ή υπέρμετρα επαχθείς 
νομοθετικές προτάσεις· ζητεί από την 
Επιτροπή να αποφεύγει νομοθετικές 
προτάσεις που θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν σε περιττό διοικητικό φόρτο 
για τις μεγάλες επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ 
και να επανεξετάζει συνεχώς την ισχύουσα 
νομοθεσία με στόχο τη μείωση του 
υφιστάμενου διοικητικού φόρτου και την 
προσαρμογή της σε νέα επιχειρηματικά 
μοντέλα· τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη για 
φιλόδοξες δράσεις που είναι από τεχνικής 
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επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι της 
ΕΕ·

και οικονομικής πλευράς εφικτές και, 
ομοίως, την ανάγκη για επαρκή και 
έγκαιρη εφαρμογή της ήδη υφιστάμενης 
νομοθεσίας προκειμένου να επιτευχθούν οι 
περιβαλλοντικοί στόχοι της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 143
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. εκφράζει ικανοποίηση για την 
απόφαση της Επιτροπής να αποσύρει 
παρωχημένες ή υπέρμετρα επαχθείς
νομοθετικές προτάσεις· ζητεί από την 
Επιτροπή να αποφεύγει νομοθετικές 
προτάσεις που θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν σε περιττό διοικητικό φόρτο 
για τις επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ και να 
επανεξετάζει συνεχώς την ισχύουσα 
νομοθεσία με στόχο τη μείωση του 
υφιστάμενου διοικητικού φόρτου και την 
προσαρμογή της σε νέα επιχειρηματικά 
μοντέλα· τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη για 
φιλόδοξες δράσεις προκειμένου να 
επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι της 
ΕΕ·

18. εκφράζει ικανοποίηση για την 
απόφαση της Επιτροπής να αποσύρει 
παρωχημένες νομοθετικές προτάσεις· ζητεί 
από την Επιτροπή να αποφεύγει 
νομοθετικές προτάσεις που θα μπορούσαν 
να οδηγήσουν σε περιττό διοικητικό φόρτο 
για τις επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ και να 
επανεξετάζει συνεχώς την ισχύουσα 
νομοθεσία με στόχο τη μείωση του 
υφιστάμενου διοικητικού φόρτου και την 
προσαρμογή της σε νέα επιχειρηματικά 
μοντέλα· τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη για 
φιλόδοξες δράσεις προκειμένου να 
επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι της 
ΕΕ·

Or. it

Τροπολογία 144
Miriam Dalli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. εκφράζει ικανοποίηση για την 18. εκφράζει ικανοποίηση για την 
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απόφαση της Επιτροπής να αποσύρει 
παρωχημένες ή υπέρμετρα επαχθείς 
νομοθετικές προτάσεις· ζητεί από την 
Επιτροπή να αποφεύγει νομοθετικές 
προτάσεις που θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν σε περιττό διοικητικό φόρτο 
για τις επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ και να 
επανεξετάζει συνεχώς την ισχύουσα 
νομοθεσία με στόχο τη μείωση του 
υφιστάμενου διοικητικού φόρτου και την 
προσαρμογή της σε νέα επιχειρηματικά 
μοντέλα· τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη για 
φιλόδοξες δράσεις προκειμένου να 
επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι της 
ΕΕ·

απόφαση της Επιτροπής να αποσύρει 
παρωχημένες ή υπέρμετρα επαχθείς 
νομοθετικές προτάσεις· ζητεί από την 
Επιτροπή να αποφεύγει νομοθετικές 
προτάσεις που θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν σε περιττό διοικητικό φόρτο 
για τις επιχειρήσεις, τις ΜΜΕ και τις πολύ 
μικρές επιχειρήσεις και να επανεξετάζει 
συνεχώς την ισχύουσα νομοθεσία με στόχο 
τη μείωση του υφιστάμενου διοικητικού 
φόρτου και την προσαρμογή της σε νέα 
επιχειρηματικά μοντέλα· τονίζει, ωστόσο, 
την ανάγκη για φιλόδοξες δράσεις 
προκειμένου να επιτευχθούν οι 
περιβαλλοντικοί στόχοι της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 145
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Brian Crowley, Ian Duncan, 
Evžen Tošenovský, Branislav Škripek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει 
καλύτερη και, επομένως, όχι απαραίτητα 
περισσότερη νομοθεσία και, κατά 
συνέπεια, να συμπεριλάβει ενδιαφερόμενα 
μέρη από τους σχετικούς κλάδους και τις 
ΜΜΕ προκειμένου να ανταλλάξουν ιδέες 
και γνώσεις σε κάθε στάδιο της 
νομοθετικής διαδικασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης 
επιπτώσεων·

Or. en

Τροπολογία 146
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Ian Duncan, Evžen Tošenovský, 
Branislav Škripek, Brian Crowley
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει 
ότι το τεστ ΜΜΕ εφαρμόζεται πλήρως σε 
όλες τις εκτιμήσεις επιπτώσεων·

Or. en

Τροπολογία 147
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. υπενθυμίζει τη σημασία μιας 
τεχνολογικά ουδέτερης και ευνοϊκής για 
την καινοτομία νομοθεσίας, η οποία 
επιτρέπει τη δοκιμή διάφορων νέων 
τεχνολογιών και την αξιολόγησή τους από 
την αγορά· ζητεί από τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιούν αγορακεντρικά μέσα στα 
σχέδια δημόσιας στήριξης και όχι 
επιδοτήσεις που οδηγούν σε στρέβλωση 
της αγοράς· ζητεί από την Επιτροπή να 
καταρτίσει κοινές κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με εθνικά σχέδια 
δημόσιας στήριξης για έργα πράσινης 
ανάπτυξης προκειμένου να δημιουργηθεί 
ένα πιο ενιαίο σύνολο μέτρων·

19. υπενθυμίζει τη σημασία μιας 
τεχνολογικά ουδέτερης και ευνοϊκής για 
την καινοτομία νομοθεσίας, η οποία 
επιτρέπει τη δοκιμή διάφορων νέων 
τεχνολογιών και την αξιολόγησή τους από 
την αγορά· επικροτεί την ανάπτυξη του 
συστήματος εξακρίβωσης της 
περιβαλλοντικής τεχνολογίας (ETV) ως 
ένα νέο εργαλείο που θα βοηθήσει τις 
καινοτόμες περιβαλλοντικές τεχνολογίες 
να φτάσουν στην αγορά· ζητεί από τα 
κράτη μέλη να κάνουν επαρκή χρήση 
αγορακεντρικών μέσων στα σχέδια 
δημόσιας στήριξης και να μην 
χρησιμοποιούν επιζήμιες για το 
περιβάλλον επιδοτήσεις που οδηγούν σε 
στρέβλωση της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 148
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. υπενθυμίζει τη σημασία μιας 
τεχνολογικά ουδέτερης και ευνοϊκής για 
την καινοτομία νομοθεσίας, η οποία 
επιτρέπει τη δοκιμή διάφορων νέων 
τεχνολογιών και την αξιολόγησή τους από 
την αγορά· ζητεί από τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιούν αγορακεντρικά μέσα στα 
σχέδια δημόσιας στήριξης και όχι 
επιδοτήσεις που οδηγούν σε στρέβλωση 
της αγοράς· ζητεί από την Επιτροπή να 
καταρτίσει κοινές κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με εθνικά σχέδια δημόσιας 
στήριξης για έργα πράσινης ανάπτυξης 
προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πιο 
ενιαίο σύνολο μέτρων·

19. υπενθυμίζει τη σημασία μιας 
τεχνολογικά ουδέτερης και ευνοϊκής για 
την πράσινη καινοτομία νομοθεσίας, η 
οποία επιτρέπει τη δοκιμή και την 
αξιολόγηση από την αγορά νέων 
τεχνολογιών που αποσκοπούν σε μια πιο 
βιώσιμη κατανάλωση των πόρων· ζητεί 
από τα κράτη μέλη να αποφεύγουν, στα 
σχέδια δημόσιας στήριξης, τη χρήση 
επιδοτήσεων που οδηγούν σε στρέβλωση 
της αγοράς· ζητεί από την Επιτροπή να 
καταρτίσει κοινές κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με εθνικά σχέδια δημόσιας 
στήριξης για έργα πράσινης ανάπτυξης 
προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πιο 
ενιαίο σύνολο μέτρων·

Or. it

Τροπολογία 149
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. τονίζει τη σημασία των προτύπων 
προκειμένου να επιτραπεί η ανάπτυξη και 
η διείσδυση στην αγορά πιο πράσινων 
τεχνολογιών· καλεί την Επιτροπή να 
απαιτήσει από τους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς τυποποίησης να λάβουν 
υπόψη τους στόχους για την κυκλική 
οικονομία και να συνεργαστούν ενεργά με 
τους εκπροσώπους των ΜΜΕ, τους 
καταναλωτές και τις οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών για τον σκοπό 
αυτό·
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Or. en

Τροπολογία 150
Paul Rübig, Μαρία Σπυράκη, Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. σημειώνει ότι η δημόσια 
χρηματοδότηση πρέπει να κατευθυνθεί σε 
ώριμες τεχνολογίες, οι οποίες μπορούν να 
διατεθούν στην αγορά σε σημαντικά 
χαμηλότερο κόστος, αντί να 
χρησιμοποιηθεί για να προωθηθεί η 
μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη ανώριμων 
και οικονομικά μη αποδοτικών 
τεχνολογιών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 151
Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. σημειώνει ότι η δημόσια 
χρηματοδότηση πρέπει να κατευθυνθεί σε 
ώριμες τεχνολογίες, οι οποίες μπορούν να 
διατεθούν στην αγορά σε σημαντικά 
χαμηλότερο κόστος, αντί να 
χρησιμοποιηθεί για να προωθηθεί η 
μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη ανώριμων 
και οικονομικά μη αποδοτικών 
τεχνολογιών·

διαγράφεται

Or. it
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Τροπολογία 152
Anneleen Van Bossuyt, Evžen Tošenovský, Ian Duncan, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. σημειώνει ότι η δημόσια 
χρηματοδότηση πρέπει να κατευθυνθεί σε 
ώριμες τεχνολογίες, οι οποίες μπορούν να 
διατεθούν στην αγορά σε σημαντικά 
χαμηλότερο κόστος, αντί να 
χρησιμοποιηθεί για να προωθηθεί η 
μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη ανώριμων 
και οικονομικά μη αποδοτικών 
τεχνολογιών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 153
Barbara Kappel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. σημειώνει ότι η δημόσια 
χρηματοδότηση πρέπει να κατευθυνθεί σε 
ώριμες τεχνολογίες, οι οποίες μπορούν να 
διατεθούν στην αγορά σε σημαντικά 
χαμηλότερο κόστος, αντί να 
χρησιμοποιηθεί για να προωθηθεί η 
μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη ανώριμων 
και οικονομικά μη αποδοτικών 
τεχνολογιών·

20. σημειώνει ότι η δημόσια 
χρηματοδότηση πρέπει να επενδυθεί σε 
ώριμες τεχνολογίες, καθώς και σε 
πιλοτικά έργα, με σκοπό να αποφευχθεί 
το στάδιο της επονομαζόμενης «κοιλάδας 
του θανάτου»·

Or. de

Τροπολογία 154
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. σημειώνει ότι η δημόσια 
χρηματοδότηση πρέπει να κατευθυνθεί σε 
ώριμες τεχνολογίες, οι οποίες μπορούν να 
διατεθούν στην αγορά σε σημαντικά 
χαμηλότερο κόστος, αντί να 
χρησιμοποιηθεί για να προωθηθεί η 
μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη ανώριμων 
και οικονομικά μη αποδοτικών 
τεχνολογιών·

20. σημειώνει ότι ο μηχανισμός έλξης της 
αγοράς πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω 
προκειμένου να στηριχθεί η εξάπλωση 
και η διείσδυση στην αγορά των ώριμων
οικοκαινοτόμων τεχνολογιών, ενώ η 
δημόσια χρηματοδότηση θα πρέπει να 
χορηγείται για περαιτέρω έρευνα και 
ανάπτυξη των λιγότερο ώριμων 
προκειμένου να βελτιωθεί η οικονομική 
απόδοση της επόμενης γενιάς 
οικοκαινοτόμων τεχνολογιών·

Or. en

Τροπολογία 155
Csaba Molnár

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. σημειώνει ότι οι ανατρεπτικά 
καινοτόμοι κλάδοι και τεχνολογίες συχνά 
φανερώνουν ελαττώματα της ισχύουσας 
νομοθεσίας· τονίζει την ανάγκη συνεχούς 
παρακολούθησης της ισχύουσας 
νομοθεσίας και χρήσης ρητρών 
εξαίρεσης για συγκεκριμένες καινοτόμους 
τεχνολογίες προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι η νομοθεσία δεν 
εμποδίζει την είσοδο στην αγορά για νέες 
τεχνολογικές εξελίξεις·

διαγράφεται

Or. hu

Τροπολογία 156
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. σημειώνει ότι οι ανατρεπτικά 
καινοτόμοι κλάδοι και τεχνολογίες συχνά 
φανερώνουν ελαττώματα της ισχύουσας 
νομοθεσίας· τονίζει την ανάγκη συνεχούς 
παρακολούθησης της ισχύουσας 
νομοθεσίας και χρήσης ρητρών εξαίρεσης 
για συγκεκριμένες καινοτόμους 
τεχνολογίες προκειμένου να διασφαλίζεται 
ότι η νομοθεσία δεν εμποδίζει την είσοδο 
στην αγορά για νέες τεχνολογικές 
εξελίξεις·

21. σημειώνει ότι οι ανατρεπτικά 
καινοτόμοι κλάδοι και τεχνολογίες
δύναται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες με 
την ισχύουσα νομοθεσία· τονίζει την 
ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης και 
επικαιροποίησης της ισχύουσας 
νομοθεσίας προκειμένου να διασφαλίζεται 
ότι οι βιώσιμες και οικοκαινοτόμες 
τεχνολογίες δύναται να φτάσουν στην 
αγορά·

Or. en

Τροπολογία 157
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. σημειώνει ότι οι ανατρεπτικά 
καινοτόμοι κλάδοι και τεχνολογίες συχνά 
φανερώνουν ελαττώματα της ισχύουσας 
νομοθεσίας· τονίζει την ανάγκη συνεχούς 
παρακολούθησης της ισχύουσας 
νομοθεσίας και χρήσης ρητρών εξαίρεσης 
για συγκεκριμένες καινοτόμους 
τεχνολογίες προκειμένου να διασφαλίζεται 
ότι η νομοθεσία δεν εμποδίζει την είσοδο 
στην αγορά για νέες τεχνολογικές 
εξελίξεις·

21. σημειώνει ότι οι ανατρεπτικά 
καινοτόμοι κλάδοι και τεχνολογίες συχνά 
φανερώνουν ελαττώματα της ισχύουσας 
νομοθεσίας· τονίζει την ανάγκη συνεχούς 
παρακολούθησης της ισχύουσας 
νομοθεσίας για να καταστεί δυνατή η 
έγκαιρη προσαρμογή και επικαιροποίησή 
της, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η 
νομοθεσία δεν εμποδίζει την είσοδο στην 
αγορά για νέες πράσινες τεχνολογικές 
εξελίξεις·

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι εξαιρέσεις συχνά αποτελούν πρόσχημα. Πιο συνετή η επικαιροποίηση.
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Τροπολογία 158
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. σημειώνει ότι οι ανατρεπτικά 
καινοτόμοι κλάδοι και τεχνολογίες συχνά 
φανερώνουν ελαττώματα της ισχύουσας 
νομοθεσίας· τονίζει την ανάγκη συνεχούς 
παρακολούθησης της ισχύουσας 
νομοθεσίας και χρήσης ρητρών εξαίρεσης 
για συγκεκριμένες καινοτόμους 
τεχνολογίες προκειμένου να διασφαλίζεται 
ότι η νομοθεσία δεν εμποδίζει την είσοδο 
στην αγορά για νέες τεχνολογικές 
εξελίξεις·

21. σημειώνει ότι οι ανατρεπτικά 
καινοτόμοι κλάδοι και τεχνολογίες συχνά 
φανερώνουν ελαττώματα της ισχύουσας 
νομοθεσίας· τονίζει την ανάγκη συνεχούς 
παρακολούθησης της ισχύουσας 
νομοθεσίας και της εφαρμογής της, 
καθώς και της χρήσης ρητρών εξαίρεσης 
για συγκεκριμένες καινοτόμους 
τεχνολογίες προκειμένου να διασφαλίζεται 
ότι η νομοθεσία δεν εμποδίζει την είσοδο 
στην αγορά για νέες τεχνολογικές 
εξελίξεις·

Or. en

Τροπολογία 159
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21a. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει και 
να προωθήσει ένα εργαλείο ΜΜΕ για 
βιώσιμη εταιρική πολιτική, 
συμπεριλαμβανομένης της εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης και της 
περιβαλλοντικής ευθύνης, της υποβολής 
λογαριασμών και εκθέσεων για τη 
βιωσιμότητα και εργαλείων για την 
εφαρμογή μοντέλων παραγωγής χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα·

Or. en
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Τροπολογία 160
Iratxe García Pérez
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Morten Helveg Petersen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21a. καλεί τα κράτη μέλη να 
αξιολογήσουν και να παρακολουθήσουν 
τον αντίκτυπο της νομοθεσίας που αφορά 
συγκεκριμένα το φύλο, π.χ. να 
πραγματοποιήσουν διαβουλεύσεις με 
κοινότητες, ιδίως γυναίκες και 
οργανώσεις γυναικών, σχετικά με τις 
ανάγκες τους και τον αντίκτυπο των 
πολιτικών και των προγραμμάτων·

Or. en

Τροπολογία 161
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Ian Duncan, Evžen Tošenovský

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. πιστεύει ότι πρέπει να 
συμπεριληφθούν στα βασικά 
εκπαιδευτικά συστήματα η ανάπτυξη 
επιχειρηματικών δεξιοτήτων, μαθήματα 
που θα διδάσκουν πώς λειτουργούν, 
διαρθρώνονται και αλληλεπιδρούν η 
αγορά, η οικονομία και το 
χρηματοπιστωτικό σύστημα, καθώς και η 
ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά 
θέματα· πιστεύει ότι ένα καλά 
προετοιμασμένο επιχειρηματικό σχέδιο 
αποτελεί το πρώτο βήμα για καλύτερη 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση και 
βιωσιμότητα· ζητεί από την Επιτροπή και 

διαγράφεται
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τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν τη 
χρηματοοικονομική εκπαίδευση στα 
εκπαιδευτικά τους προγράμματα χωρίς 
καθυστέρηση· στηρίζει στο πλαίσιο αυτό 
το πρόγραμμα «Erasmus για νέους 
επιχειρηματίες» για την προώθηση 
επιχειρηματικής νοοτροπίας και την 
ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς και της 
ανταγωνιστικότητας·

Or. en

Τροπολογία 162
Nadine Morano

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. πιστεύει ότι πρέπει να συμπεριληφθούν 
στα βασικά εκπαιδευτικά συστήματα η 
ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων, 
μαθήματα που θα διδάσκουν πώς 
λειτουργούν, διαρθρώνονται και 
αλληλεπιδρούν η αγορά, η οικονομία και 
το χρηματοπιστωτικό σύστημα, καθώς και 
η ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά 
θέματα· πιστεύει ότι ένα καλά 
προετοιμασμένο επιχειρηματικό σχέδιο 
αποτελεί το πρώτο βήμα για καλύτερη 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση και 
βιωσιμότητα· ζητεί από την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν τη 
χρηματοοικονομική εκπαίδευση στα 
εκπαιδευτικά τους προγράμματα χωρίς 
καθυστέρηση· στηρίζει στο πλαίσιο αυτό 
το πρόγραμμα «Erasmus για νέους 
επιχειρηματίες» για την προώθηση 
επιχειρηματικής νοοτροπίας και την 
ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς και της 
ανταγωνιστικότητας·

22. πιστεύει ότι πρέπει να συμπεριληφθούν 
στα βασικά εκπαιδευτικά συστήματα, 
όπως επίσης και στην ανώτατη 
εκπαίδευση και στη συνέχεια σε όλα τα 
προγράμματα της διά βίου μάθησης, η 
ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων, 
μαθήματα που θα διδάσκουν πώς 
λειτουργούν, διαρθρώνονται και 
αλληλεπιδρούν η αγορά, η οικονομία και 
το χρηματοπιστωτικό σύστημα, καθώς και 
η ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά 
θέματα· πιστεύει ότι ένα καλά 
προετοιμασμένο επιχειρηματικό σχέδιο 
αποτελεί το πρώτο βήμα για καλύτερη 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση και 
βιωσιμότητα· ζητεί από την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν τη 
χρηματοοικονομική εκπαίδευση στα 
εκπαιδευτικά τους προγράμματα χωρίς 
καθυστέρηση· στηρίζει στο πλαίσιο αυτό 
το πρόγραμμα «Erasmus για νέους 
επιχειρηματίες» για την προώθηση 
επιχειρηματικής νοοτροπίας και την 
ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς και της 
ανταγωνιστικότητας·
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Or. fr

Τροπολογία 163
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. πιστεύει ότι πρέπει να συμπεριληφθούν 
στα βασικά εκπαιδευτικά συστήματα η 
ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων, 
μαθήματα που θα διδάσκουν πώς 
λειτουργούν, διαρθρώνονται και 
αλληλεπιδρούν η αγορά, η οικονομία και 
το χρηματοπιστωτικό σύστημα, καθώς και 
η ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά 
θέματα· πιστεύει ότι ένα καλά 
προετοιμασμένο επιχειρηματικό σχέδιο 
αποτελεί το πρώτο βήμα για καλύτερη 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση και 
βιωσιμότητα· ζητεί από την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν τη 
χρηματοοικονομική εκπαίδευση στα 
εκπαιδευτικά τους προγράμματα χωρίς 
καθυστέρηση· στηρίζει στο πλαίσιο αυτό 
το πρόγραμμα «Erasmus για νέους 
επιχειρηματίες» για την προώθηση 
επιχειρηματικής νοοτροπίας και την 
ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς και της 
ανταγωνιστικότητας·

22. πιστεύει ότι πρέπει να συμπεριληφθούν 
στα βασικά εκπαιδευτικά συστήματα η 
ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων, 
μαθήματα που θα διδάσκουν πώς 
λειτουργούν, διαρθρώνονται και 
αλληλεπιδρούν τα φυσικά συστήματα, η 
αγορά, η οικονομία και το 
χρηματοπιστωτικό σύστημα, καθώς και η 
ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά 
θέματα· πιστεύει ότι ένα καλά 
προετοιμασμένο επιχειρηματικό σχέδιο 
αποτελεί το πρώτο βήμα για καλύτερη 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση και 
βιωσιμότητα· ζητεί από την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν την 
επιχειρηματικότητα και την 
περιβαλλοντική εκπαίδευση στα 
εκπαιδευτικά τους προγράμματα χωρίς 
καθυστέρηση· στηρίζει στο πλαίσιο αυτό 
το πρόγραμμα «Erasmus για νέους 
επιχειρηματίες» για την προώθηση 
επιχειρηματικής νοοτροπίας και την 
ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς και της 
ανταγωνιστικότητας·

Or. en

Τροπολογία 164
Miriam Dalli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. πιστεύει ότι πρέπει να συμπεριληφθούν 
στα βασικά εκπαιδευτικά συστήματα η 
ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων, 
μαθήματα που θα διδάσκουν πώς 
λειτουργούν, διαρθρώνονται και 
αλληλεπιδρούν η αγορά, η οικονομία και 
το χρηματοπιστωτικό σύστημα, καθώς και 
η ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά 
θέματα· πιστεύει ότι ένα καλά 
προετοιμασμένο επιχειρηματικό σχέδιο 
αποτελεί το πρώτο βήμα για καλύτερη 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση και 
βιωσιμότητα· ζητεί από την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν τη 
χρηματοοικονομική εκπαίδευση στα 
εκπαιδευτικά τους προγράμματα χωρίς 
καθυστέρηση· στηρίζει στο πλαίσιο αυτό 
το πρόγραμμα «Erasmus για νέους 
επιχειρηματίες» για την προώθηση 
επιχειρηματικής νοοτροπίας και την 
ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς και της 
ανταγωνιστικότητας·

22. πιστεύει ότι πρέπει να συμπεριληφθούν 
στα βασικά εκπαιδευτικά συστήματα η 
ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων, 
μαθήματα που θα διδάσκουν πώς 
λειτουργούν, διαρθρώνονται και 
αλληλεπιδρούν η αγορά, η οικονομία και 
το χρηματοπιστωτικό σύστημα, καθώς και 
η ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά 
θέματα, και ότι η επιχειρηματικότητα των 
νέων θα πρέπει να προωθείται στα 
σχολεία, να διδάσκεται ήδη στα δημοτικά 
σχολεία και επίσης μέσω εξωσχολικών 
δραστηριοτήτων· πιστεύει ότι ένα καλά 
προετοιμασμένο επιχειρηματικό σχέδιο 
αποτελεί το πρώτο βήμα για καλύτερη 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση και 
βιωσιμότητα· ζητεί από την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν τη 
χρηματοοικονομική εκπαίδευση στα 
εκπαιδευτικά τους προγράμματα χωρίς 
καθυστέρηση· στηρίζει στο πλαίσιο αυτό 
το πρόγραμμα «Erasmus για νέους 
επιχειρηματίες» για την προώθηση 
επιχειρηματικής νοοτροπίας και την 
ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς και της 
ανταγωνιστικότητας·

Or. en

Τροπολογία 165
Ivan Jakovčić

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. πιστεύει ότι πρέπει να συμπεριληφθούν 
στα βασικά εκπαιδευτικά συστήματα η 
ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων, 
μαθήματα που θα διδάσκουν πώς 
λειτουργούν, διαρθρώνονται και 
αλληλεπιδρούν η αγορά, η οικονομία και 

22. πιστεύει ότι πρέπει να συμπεριληφθούν 
στα βασικά εκπαιδευτικά συστήματα η 
ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων, 
μαθήματα που θα διδάσκουν πώς 
λειτουργούν, διαρθρώνονται και 
αλληλεπιδρούν η αγορά, η οικονομία και 
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το χρηματοπιστωτικό σύστημα, καθώς και 
η ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά 
θέματα· πιστεύει ότι ένα καλά 
προετοιμασμένο επιχειρηματικό σχέδιο 
αποτελεί το πρώτο βήμα για καλύτερη 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση και 
βιωσιμότητα· ζητεί από την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν τη 
χρηματοοικονομική εκπαίδευση στα 
εκπαιδευτικά τους προγράμματα χωρίς 
καθυστέρηση· στηρίζει στο πλαίσιο αυτό 
το πρόγραμμα «Erasmus για νέους 
επιχειρηματίες» για την προώθηση 
επιχειρηματικής νοοτροπίας και την 
ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς και της 
ανταγωνιστικότητας·

το χρηματοπιστωτικό σύστημα· πιστεύει 
ότι ένα καλά προετοιμασμένο 
επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί το πρώτο 
βήμα για καλύτερη πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση και βιωσιμότητα· ζητεί 
από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
συμπεριλάβουν τη χρηματοοικονομική 
εκπαίδευση στα εκπαιδευτικά τους 
προγράμματα χωρίς καθυστέρηση· 
στηρίζει στο πλαίσιο αυτό το πρόγραμμα 
«Erasmus για νέους επιχειρηματίες» για 
την προώθηση επιχειρηματικής νοοτροπίας 
και την ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς και 
της ανταγωνιστικότητας·

Or. en

Τροπολογία 166
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. πιστεύει ότι πρέπει να συμπεριληφθούν 
στα βασικά εκπαιδευτικά συστήματα η 
ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων, 
μαθήματα που θα διδάσκουν πώς 
λειτουργούν, διαρθρώνονται και 
αλληλεπιδρούν η αγορά, η οικονομία και 
το χρηματοπιστωτικό σύστημα, καθώς και 
η ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά 
θέματα· πιστεύει ότι ένα καλά 
προετοιμασμένο επιχειρηματικό σχέδιο 
αποτελεί το πρώτο βήμα για καλύτερη 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση και 
βιωσιμότητα· ζητεί από την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν τη 
χρηματοοικονομική εκπαίδευση στα 
εκπαιδευτικά τους προγράμματα χωρίς 
καθυστέρηση· στηρίζει στο πλαίσιο αυτό 
το πρόγραμμα «Erasmus για νέους 
επιχειρηματίες» για την προώθηση 

22. πιστεύει ότι πρέπει να συμπεριληφθούν 
στα βασικά εκπαιδευτικά συστήματα η 
ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων, 
μαθήματα που θα διδάσκουν πώς 
λειτουργούν, διαρθρώνονται και 
αλληλεπιδρούν η αγορά, η οικονομία και 
το χρηματοπιστωτικό σύστημα, καθώς και 
η ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά 
θέματα· πιστεύει ότι ένα καλά 
προετοιμασμένο επιχειρηματικό σχέδιο 
αποτελεί το πρώτο βήμα για καλύτερη 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση και 
βιωσιμότητα· ζητεί από την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν την 
οικονομική εκπαίδευση στα εκπαιδευτικά 
τους προγράμματα χωρίς καθυστέρηση, 
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην 
αποδοτική χρήση των πόρων· στηρίζει 
στο πλαίσιο αυτό το πρόγραμμα «Erasmus 
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επιχειρηματικής νοοτροπίας και την 
ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς και της 
ανταγωνιστικότητας·

για νέους επιχειρηματίες» για την 
προώθηση επιχειρηματικής νοοτροπίας και 
την ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς και της 
ανταγωνιστικότητας·

Or. it

Τροπολογία 167
Μαρία Σπυράκη, Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. πιστεύει ότι πρέπει να συμπεριληφθούν 
στα βασικά εκπαιδευτικά συστήματα η 
ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων, 
μαθήματα που θα διδάσκουν πώς 
λειτουργούν, διαρθρώνονται και 
αλληλεπιδρούν η αγορά, η οικονομία και 
το χρηματοπιστωτικό σύστημα, καθώς και 
η ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά 
θέματα· πιστεύει ότι ένα καλά 
προετοιμασμένο επιχειρηματικό σχέδιο 
αποτελεί το πρώτο βήμα για καλύτερη 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση και 
βιωσιμότητα· ζητεί από την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν τη 
χρηματοοικονομική εκπαίδευση στα 
εκπαιδευτικά τους προγράμματα χωρίς 
καθυστέρηση· στηρίζει στο πλαίσιο αυτό 
το πρόγραμμα «Erasmus για νέους 
επιχειρηματίες» για την προώθηση 
επιχειρηματικής νοοτροπίας και την 
ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς και της 
ανταγωνιστικότητας·

22. πιστεύει ότι πρέπει να συμπεριληφθούν 
στα βασικά εκπαιδευτικά συστήματα η 
ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων, 
μαθήματα που θα διδάσκουν πώς 
λειτουργούν, διαρθρώνονται και 
αλληλεπιδρούν η αγορά, η οικονομία και 
το χρηματοπιστωτικό σύστημα, καθώς και 
η ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά 
θέματα· πιστεύει ότι ένα καλά 
προετοιμασμένο επιχειρηματικό σχέδιο 
αποτελεί το πρώτο βήμα για καλύτερη 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση και 
βιωσιμότητα· ζητεί από την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν τη 
χρηματοοικονομική εκπαίδευση και 
μαθήματα επιχειρηματικότητας στα 
εκπαιδευτικά τους προγράμματα χωρίς
καθυστέρηση· στηρίζει στο πλαίσιο αυτό 
το πρόγραμμα «Erasmus για νέους 
επιχειρηματίες» για την προώθηση 
επιχειρηματικής νοοτροπίας και την 
ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς και της 
ανταγωνιστικότητας·

Or. en

Τροπολογία 168
Renato Soru
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. πιστεύει ότι πρέπει να συμπεριληφθούν 
στα βασικά εκπαιδευτικά συστήματα η 
ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων, 
μαθήματα που θα διδάσκουν πώς 
λειτουργούν, διαρθρώνονται και 
αλληλεπιδρούν η αγορά, η οικονομία και 
το χρηματοπιστωτικό σύστημα, καθώς και 
η ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά 
θέματα· πιστεύει ότι ένα καλά 
προετοιμασμένο επιχειρηματικό σχέδιο 
αποτελεί το πρώτο βήμα για καλύτερη 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση και 
βιωσιμότητα· ζητεί από την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν τη 
χρηματοοικονομική εκπαίδευση στα 
εκπαιδευτικά τους προγράμματα χωρίς 
καθυστέρηση· στηρίζει στο πλαίσιο αυτό 
το πρόγραμμα «Erasmus για νέους 
επιχειρηματίες» για την προώθηση 
επιχειρηματικής νοοτροπίας και την 
ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς και της 
ανταγωνιστικότητας·

22. πιστεύει ότι πρέπει να συμπεριληφθούν 
στα βασικά εκπαιδευτικά συστήματα η 
ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων, 
μαθήματα που θα διδάσκουν πώς 
λειτουργούν, διαρθρώνονται και 
αλληλεπιδρούν η αγορά, η οικονομία και 
το χρηματοπιστωτικό σύστημα και πώς 
μπορούν οι νέες τεχνολογίες να 
ενισχύσουν τις αποτελεσματικές, 
καινοτόμες και πράσινες ευκαιρίες, καθώς 
και η ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά 
θέματα· πιστεύει ότι ένα καλά 
προετοιμασμένο επιχειρηματικό σχέδιο 
αποτελεί το πρώτο βήμα για καλύτερη 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση και 
βιωσιμότητα· ζητεί από την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν τη 
χρηματοοικονομική εκπαίδευση στα 
εκπαιδευτικά τους προγράμματα χωρίς 
καθυστέρηση· στηρίζει στο πλαίσιο αυτό 
το πρόγραμμα «Erasmus για νέους 
επιχειρηματίες» για την προώθηση 
επιχειρηματικής νοοτροπίας και την 
ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς και της 
ανταγωνιστικότητας·

Or. en

Τροπολογία 169
Iratxe García Pérez
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Morten Helveg Petersen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22a. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να συλλέξουν, να αναλύσουν και να 
διαδώσουν δεδομένα σχετικά με την 
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εργασία κατά φύλο, συμπεριλαμβάνοντας 
τους αναδυόμενους νέους πράσινους 
κλάδους και τομείς δεξιοτήτων ως βάση 
για προγραμματισμό που συνεκτιμά τη 
διάσταση του φύλου, παρακολούθηση και 
αξιολόγηση και εκτιμήσεις δεξιοτήτων, 
καθώς και να διαδώσουν πληροφορίες 
που αφορούν συγκεκριμένα το φύλο 
σχετικά με πράσινες θέσεις εργασίας και 
τον τρόπο συμμετοχής σε αυτές·

Or. en

Τροπολογία 170
Jeppe Kofod, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Martina Werner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22a. τονίζει ότι θα πρέπει να δίνεται 
βοήθεια και καθοδήγηση και στις πολύ 
μικρές επιχειρήσεις και τις νεοσύστατες 
εταιρείες στην πορεία προς τη βιώσιμη 
πράσινη ανάπτυξη· καλεί την Επιτροπή 
να εξασφαλίσει ότι αυτές οι επιχειρήσεις 
θα καλύπτονται επαρκώς από νέες 
πρωτοβουλίες που εστιάζουν σε ευκαιρίες 
πράσινης ανάπτυξης για τις ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 171
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský, Branislav Škripek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22a. σημειώνει ότι το πρόγραμμα 
Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα σε 
σπουδαστές και νέους να αναπτύξουν την 
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επιχειρηματικότητά τους μέσω, μεταξύ 
άλλων, της χρηματοδότησης για 
πρακτικές ασκήσεις, και πιστεύει ότι 
πρώτη προτεραιότητα του προγράμματος 
στα προσεχή έτη πρέπει να 
εξακολουθήσει να είναι η στήριξη για την 
προώθηση νέων και φιλόδοξων 
επιχειρηματιών, και στηρίζει το 
πρόγραμμα «Erasmus για νέους 
επιχειρηματίες», που έχει σχεδιαστεί για 
την προώθηση μιας επιχειρηματικής 
νοοτροπίας και την ανάπτυξη της ενιαίας 
αγοράς και της ανταγωνιστικότητας·

Or. en

Τροπολογία 172
Ivan Jakovčić

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22a. πιστεύει ότι οι αρχές της 
ευαισθητοποίησης σε περιβαλλοντικά 
θέματα, της βιώσιμης ανάπτυξης, της 
κυκλικής οικονομίας, της πράσινης 
ενέργειας και παρόμοιες αρχές θα πρέπει 
να περιλαμβάνονται στα εκπαιδευτικά 
συστήματα·

Or. en

Τροπολογία 173
Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. σημειώνει ότι είναι σημαντικό να 
αντιμετωπιστούν τα μη βιώσιμα πρότυπα 

διαγράφεται
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κατανάλωσης και να προωθηθεί η αλλαγή 
της συμπεριφοράς των καταναλωτών· 
τονίζει την ανάγκη κατάλληλης 
εκπαίδευσης των καταναλωτών και 
προώθησης μέτρων με στόχο μια πιο 
πράσινη κατανάλωση·

Or. it

Τροπολογία 174
Anneleen Van Bossuyt, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. σημειώνει ότι είναι σημαντικό να 
αντιμετωπιστούν τα μη βιώσιμα πρότυπα 
κατανάλωσης και να προωθηθεί η αλλαγή 
της συμπεριφοράς των καταναλωτών· 
τονίζει την ανάγκη κατάλληλης 
εκπαίδευσης των καταναλωτών και 
προώθησης μέτρων με στόχο μια πιο 
πράσινη κατανάλωση·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 175
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. σημειώνει ότι είναι σημαντικό να 
αντιμετωπιστούν τα μη βιώσιμα πρότυπα 
κατανάλωσης και να προωθηθεί η αλλαγή 
της συμπεριφοράς των καταναλωτών· 
τονίζει την ανάγκη κατάλληλης 
εκπαίδευσης των καταναλωτών και 
προώθησης μέτρων με στόχο μια πιο 

23. σημειώνει ότι είναι σημαντικό να 
αντιμετωπιστούν τα μη βιώσιμα πρότυπα 
κατανάλωσης και να προωθηθεί η αλλαγή 
της συμπεριφοράς των καταναλωτών· 
τονίζει την ανάγκη κατάλληλης 
εκπαίδευσης των καταναλωτών και 
προώθησης μέτρων με στόχο μια πιο 
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πράσινη κατανάλωση· πράσινη κατανάλωση· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα 
μέτρα στην πλευρά της ζήτησης, όπως η 
χρήση δημόσιων συμβάσεων, 
προκειμένου να ενισχυθεί η διείσδυση 
ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων και 
λύσεων που κάνουν αποδοτική χρήση των 
πόρων· τονίζει την αξία που έχει η 
συμπερίληψη της χρήσης των πόρων στις 
πληροφορίες για τα προϊόντα και την 
οικολογική επισήμανση προς όφελος των 
καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 176
Renato Soru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. σημειώνει ότι είναι σημαντικό να 
αντιμετωπιστούν τα μη βιώσιμα πρότυπα 
κατανάλωσης και να προωθηθεί η αλλαγή 
της συμπεριφοράς των καταναλωτών· 
τονίζει την ανάγκη κατάλληλης 
εκπαίδευσης των καταναλωτών και 
προώθησης μέτρων με στόχο μια πιο 
πράσινη κατανάλωση·

23. σημειώνει ότι είναι σημαντικό να 
αντιμετωπιστούν τα μη βιώσιμα πρότυπα 
κατανάλωσης και να αναπτυχθούν 
κίνητρα για την ώθηση της συμπεριφοράς
του καταναλωτή προς βιώσιμες 
συνήθειες· τονίζει την ανάγκη κατάλληλης 
εκπαίδευσης των καταναλωτών και 
προώθησης μέτρων με στόχο μια πιο 
πράσινη κατανάλωση·

Or. en

Τροπολογία 177
Paul Rübig, Μαρία Σπυράκη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. σημειώνει ότι είναι σημαντικό να 23. σημειώνει ότι είναι σημαντικό να 
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αντιμετωπιστούν τα μη βιώσιμα πρότυπα 
κατανάλωσης και να προωθηθεί η αλλαγή 
της συμπεριφοράς των καταναλωτών· 
τονίζει την ανάγκη κατάλληλης 
εκπαίδευσης των καταναλωτών και 
προώθησης μέτρων με στόχο μια πιο 
πράσινη κατανάλωση·

αντιμετωπιστούν τα μη βιώσιμα πρότυπα 
κατανάλωσης και να προωθηθεί η αλλαγή 
της συμπεριφοράς των καταναλωτών· 
τονίζει την ανάγκη κατάλληλης 
εκπαίδευσης των καταναλωτών και 
προώθησης μέτρων με στόχο τη 
δημιουργία κινήτρων για μια πιο βιώσιμη 
κατανάλωση·

Or. en

Τροπολογία 178
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23a. επισημαίνει την ιδέα και την επιτυχή 
ανάπτυξη των κερδοσκοπικών εταιρειών 
κοινής ωφέλειας («benefit corporations») 
και της αναπτυσσόμενης κοινότητας σε 
παγκόσμιο επίπεδο, όπου οι επιχειρήσεις 
δεσμεύονται λόγω του νομικού 
καθεστώτος τους να πληρούν αυστηρά 
πρότυπα κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών επιδόσεων, υποχρέωσης 
λογοδοσίας και διαφάνειας· καλεί την 
Επιτροπή να αναλύσει περαιτέρω την 
πρωτοβουλία και να προωθήσει την 
ανάπτυξη κατάλληλου νομικού πλαισίου 
για το εταιρικό δίκαιο και την εταιρική 
διακυβέρνηση στα κράτη μέλη που θα 
ενσωμάτωναν αυτές τις αρχές·

Or. en

Τροπολογία 179
Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. τονίζει τη σημασία της διευκόλυνσης 
νεοσύστατων επιχειρήσεων και 
τεχνοβλαστών μέσω συνεργασίας με 
ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα και 
πανεπιστήμια·

24. τονίζει τη σημασία της διευκόλυνσης 
νεοσύστατων επιχειρήσεων και 
τεχνοβλαστών μέσω συνεργασίας με 
ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, 
πανεπιστήμια και ιδρύματα 
επαγγελματικής κατάρτισης·

Or. fr

Τροπολογία 180
Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. τονίζει τη σημασία της διευκόλυνσης 
νεοσύστατων επιχειρήσεων και
τεχνοβλαστών μέσω συνεργασίας με 
ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα και 
πανεπιστήμια·

24. τονίζει τη σημασία της διευκόλυνσης 
νεοσύστατων επιχειρήσεων και 
τεχνοβλαστών μέσω συνεργασίας με 
ιδρύματα τεχνολογικής έρευνας και 
πανεπιστήμια·

Or. it

Τροπολογία 181
Μαρία Σπυράκη, Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. τονίζει τη σημασία των εξαγωγών 
για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και 
την ανάπτυξη στην Ευρώπη· καλεί την 
Επιτροπή να επιταχύνει τις εκκρεμείς 
εμπορικές συμφωνίες με τους εταίρους 
μας έτσι ώστε να διευκολυνθεί η 
πρόσβαση των ευρωπαϊκών ΜΜΕ στη 
νέα αγορά·



PE549.392v01-00 108/108 AM\1051303EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 182
Nadine Morano

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. πιστεύει ότι η γυναικεία 
επιχειρηματικότητα αποτελεί έναν 
αναξιοποίητο πόρο για την ανάπτυξη και 
την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, που πρέπει 
να ενθαρρυνθεί και να ενισχυθεί, και ότι 
πρέπει να αρθούν όλα τα εμπόδια που 
συναντούν οι γυναίκες στην αγορά 
εργασίας·

25. πιστεύει ότι η γυναικεία 
επιχειρηματικότητα αποτελεί έναν αρκετά
αναξιοποίητο πλούτο για την ανάπτυξη και 
την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, που πρέπει 
να ενθαρρυνθεί και να ενισχυθεί, και ότι 
πρέπει να αρθούν όλα τα εμπόδια που 
συναντούν οι γυναίκες στην αγορά 
εργασίας·

Or. fr

Τροπολογία 183
Renato Soru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί την Επιτροπή να μελετήσει και 
να εντοπίσει τους τομείς της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας στους οποίους μπορούν να 
δημιουργηθούν νέοι συνεργατικοί 
σχηματισμοί και κόμβοι·

26. καλεί την Επιτροπή να μελετήσει και 
να εντοπίσει τους τομείς της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας και τις γεωγραφικές περιοχές
όπου πληρούνται οι όροι για τη 
δημιουργία νέων συνεργατικών 
σχηματισμών και κόμβων και να στηρίξει 
την ανάπτυξή τους·

Or. en


