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Τροπολογία 1
Ádám Kósa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα η 
βιομηχανία της ΕΕ απασχολεί περίπου 35 
εκατομμύρια άτομα και αντιπροσωπεύει 
πάνω από το 80 % των εξαγωγών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε 
όλους τους κλάδους, τα επαγγέλματα και 
τις ανώτατες διοικητικές βαθμίδες της 
βιομηχανίας·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα η 
βιομηχανία της ΕΕ απασχολεί περίπου 35 
εκατομμύρια άτομα και αντιπροσωπεύει 
πάνω από το 80 % των εξαγωγών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε 
όλους τους κλάδους, τα επαγγέλματα και 
τις ανώτατες διοικητικές βαθμίδες της 
βιομηχανίας, παρά το γεγονός ότι με βάση 
τα στοιχεία της Eurostat σχετικά με το 
μορφωτικό επίπεδο, οι γυναίκες έχουν 
ήδη επιτύχει τον πρωταρχικό στόχο της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» το 2013 με 
ποσοστό 40,1 % των γυναικών να έχουν 
ολοκληρώσει την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση και παρά το γεγονός ότι το 
2019 στην ηλικιακή ομάδα 20-24 ετών το 
86,2 % των γυναικών είχαν ολοκληρώσει 
τουλάχιστον την ανώτερη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό 
των ανδρών ήταν μόλις 81 %·

Or. en

Τροπολογία 2
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Κωνσταντίνος 
Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα η 
βιομηχανία της ΕΕ απασχολεί περίπου 35 
εκατομμύρια άτομα και αντιπροσωπεύει 
πάνω από το 80 % των εξαγωγών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη 
χρειάζεται μια κοινωνικά 
αποτελεσματική και περιβαλλοντικά 
βιώσιμη βιομηχανική στρατηγική με 
προτεραιότητα στην ίση ανάπτυξη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα η 
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όλους τους κλάδους, τα επαγγέλματα και 
τις ανώτατες διοικητικές βαθμίδες της 
βιομηχανίας·

βιομηχανία της ΕΕ απασχολεί περίπου 35 
εκατομμύρια άτομα και αντιπροσωπεύει 
πάνω από το 80 % των εξαγωγών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε 
όλους τους κλάδους, τα επαγγέλματα και 
τις ανώτατες διοικητικές βαθμίδες της 
βιομηχανίας·

Or. en

Τροπολογία 3
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα η 
βιομηχανία της ΕΕ απασχολεί περίπου 35 
εκατομμύρια άτομα και αντιπροσωπεύει 
πάνω από το 80 % των εξαγωγών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε 
όλους τους κλάδους, τα επαγγέλματα και 
τις ανώτατες διοικητικές βαθμίδες της 
βιομηχανίας·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα η 
βιομηχανία της ΕΕ απασχολεί περίπου 35 
εκατομμύρια άτομα, δημιουργεί αρκετά 
εκατομμύρια θέσεις εργασίας που 
συνδέονται με τη βιομηχανία και 
αντιπροσωπεύει πάνω από το 80 % των 
εξαγωγών και διαδραματίζει κυρίαρχο 
ρόλο στην τοποθέτηση άμεσων ξένων 
επενδύσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες εξακολουθούν να 
υποεκπροσωπούνται σε όλους τους 
κλάδους, τα επαγγέλματα και τις ανώτατες 
διοικητικές βαθμίδες της βιομηχανίας·

Or. en

Τροπολογία 4
Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, 
Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα η 
βιομηχανία της ΕΕ απασχολεί περίπου 35 
εκατομμύρια άτομα και αντιπροσωπεύει 
πάνω από το 80 % των εξαγωγών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε 
όλους τους κλάδους, τα επαγγέλματα και 
τις ανώτατες διοικητικές βαθμίδες της 
βιομηχανίας·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα η 
βιομηχανία της ΕΕ απασχολεί περίπου 35 
εκατομμύρια άτομα και αντιπροσωπεύει 
πάνω από το 80 % των εξαγωγών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε 
όλους τους κλάδους, τα επαγγέλματα και 
τις ανώτατες διοικητικές βαθμίδες της 
βιομηχανίας και απασχολούνται πιο συχνά 
σε βιομηχανικούς τομείς με χαμηλότερη 
προστιθέμενη αξία ή σε υποτομείς·

Or. en

Τροπολογία 5
Λουκάς Φουρλάς

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα η 
βιομηχανία της ΕΕ απασχολεί περίπου 35 
εκατομμύρια άτομα και αντιπροσωπεύει 
πάνω από το 80 % των εξαγωγών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε 
όλους τους κλάδους, τα επαγγέλματα και 
τις ανώτατες διοικητικές βαθμίδες της 
βιομηχανίας·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα η 
βιομηχανία της ΕΕ απασχολεί περίπου 35 
εκατομμύρια άτομα και αντιπροσωπεύει 
πάνω από το 80 % των εξαγωγών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα 
άτομα με αναπηρία εξακολουθούν να 
υποεκπροσωπούνται σε όλους τους 
κλάδους, τα επαγγέλματα και τις ανώτατες 
διοικητικές βαθμίδες της βιομηχανίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει 
επιτευχθεί ακόμη η βέλτιστη κοινωνική 
κινητικότητα

Or. en

Τροπολογία 6
Kim Van Sparrentak

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα η 
βιομηχανία της ΕΕ απασχολεί περίπου 35 
εκατομμύρια άτομα και αντιπροσωπεύει 
πάνω από το 80 % των εξαγωγών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε 
όλους τους κλάδους, τα επαγγέλματα και 
τις ανώτατες διοικητικές βαθμίδες της 
βιομηχανίας·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα η 
βιομηχανία της ΕΕ απασχολεί περίπου 35 
εκατομμύρια άτομα και αντιπροσωπεύει 
πάνω από το 80 % των εξαγωγών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομηχανία της 
ΕΕ έχει πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες εξακολουθούν να 
υποεκπροσωπούνται σε όλους τους 
κλάδους, τα επαγγέλματα και τις ανώτατες 
διοικητικές βαθμίδες της βιομηχανίας·

Or. en

Τροπολογία 7
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα η 
βιομηχανία της ΕΕ απασχολεί περίπου 35 
εκατομμύρια άτομα και αντιπροσωπεύει 
πάνω από το 80 % των εξαγωγών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε 
όλους τους κλάδους, τα επαγγέλματα και 
τις ανώτατες διοικητικές βαθμίδες της 
βιομηχανίας·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα η 
βιομηχανία της ΕΕ απασχολεί περίπου 35 
εκατομμύρια άτομα και αντιπροσωπεύει 
πάνω από το 80 % των εξαγωγών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό των 
γυναικών σε όλους τους κλάδους είναι 
χαμηλότερο από το ποσοστό των ανδρών, 
από την εκπαίδευση και την κατάρτιση 
έως τα επαγγέλματα και τις ανώτατες 
διοικητικές βαθμίδες της βιομηχανίας·

Or. en

Τροπολογία 8
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα η 
βιομηχανία της ΕΕ απασχολεί περίπου 35 
εκατομμύρια άτομα και αντιπροσωπεύει 
πάνω από το 80 % των εξαγωγών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε 
όλους τους κλάδους, τα επαγγέλματα και 
τις ανώτατες διοικητικές βαθμίδες της 
βιομηχανίας·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα η 
βιομηχανία της ΕΕ απασχολεί περίπου 35 
εκατομμύρια άτομα και αντιπροσωπεύει 
πάνω από το 80 % των εξαγωγών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα 
άτομα με αναπηρία εξακολουθούν να 
υποεκπροσωπούνται σε όλους τους 
κλάδους, τα επαγγέλματα και τις ανώτατες 
διοικητικές βαθμίδες της βιομηχανίας·

Or. en

Τροπολογία 9
Sara Skyttedal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
φιλόδοξες εμπορικές συμφωνίες 
αποτελούν προϋπόθεση για τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας στην ΕΕ· αναγνωρίζει 
ότι η κρίση λόγω του κορoνοϊού 
κινδυνεύει να οδηγήσει σε αυξημένο 
οικονομικό εθνικισμό και 
προστατευτισμό, επιπλέον η λειτουργία 
του βασιζόμενου σε κανόνες ελεύθερου 
εμπορίου και των παγκόσμιων αλυσίδων 
αξίας τίθεται περαιτέρω σε κίνδυνο με 
την επανεθνικοποίηση της παραγωγής 
και τη διάλυση των παγκόσμιων 
αλυσίδων αξίας, τα οποία αποτελούν 
απειλή για την ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα και τις ποιοτικές 
θέσεις εργασίας· προς τούτο, καλεί τα 
ενδιαφερόμενα μέρη να διαφοροποιήσουν 
τις αλυσίδες εφοδιασμού, προκειμένου να 
μειωθεί η ευαισθησία·

Or. en
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Τροπολογία 10
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ 
αντιπροσωπεύουν πάνω από το 99 % του 
συνόλου των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, 
αλλά μόνο το 17 % έχουν ενσωματώσει 
επιτυχώς τις ψηφιακές τεχνολογίες στην 
επιχείρησή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
το 70 % των εταιρειών αναφέρουν την 
πρόσβαση σε ταλέντα ως εμπόδιο στις 
επενδύσεις σε ολόκληρη την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 11
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη 
έχει ισχυρές βιομηχανικές παραδόσεις 
αιώνων και, ως εκ τούτου, είναι 
προετοιμασμένη για μια αποτελεσματική 
διπλή μετάβαση με βάση την κοινωνική 
οικονομία και τις αξίες της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 12
Kim Van Sparrentak

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ πρέπει να 
χρησιμεύει ως φορέας για τη δημιουργία 
περισσότερων και καλύτερων θέσεων 
εργασίας και για την επίτευξη μιας 
ισορροπημένης και χωρίς αποκλεισμούς 
αγοράς εργασίας, που θα συνοδεύει τη 
μετάβαση προς μια ψηφιακή και με 
ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα βιομηχανία·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα 
βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ πρέπει να 
χρησιμεύει σε όλους τους τομείς και τις 
εταιρείες ως απάντηση στις κοινωνιακές 
και περιβαλλοντικές προκλήσεις όπως η 
ανεργία, η γήρανση, η κινητικότητα, η 
κλιματική αλλαγή και η βιοποικιλότητα, 
για τη δημιουργία πιο πράσινων και 
αξιοπρεπών θέσεων εργασίας και για την 
επίτευξη μιας ισορροπημένης και χωρίς 
αποκλεισμούς αγοράς εργασίας, 
προκειμένου να συνοδεύει τη δίκαιη και 
ισότιμη μετάβαση προς μια ψηφιακή και 
πλήρως βασισμένη σε ανανεώσιμες 
πηγές, υψηλά αποδοτική από άποψη 
χρήσης των πόρων και ενεργειακά 
αποδοτική, κυκλική και κλιματικά 
ουδέτερη οικονομία έως το 2040·

Or. en

Τροπολογία 13
Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ πρέπει να 
χρησιμεύει ως φορέας για τη δημιουργία 
περισσότερων και καλύτερων θέσεων 
εργασίας και για την επίτευξη μιας 
ισορροπημένης και χωρίς αποκλεισμούς 
αγοράς εργασίας, που θα συνοδεύει τη 
μετάβαση προς μια ψηφιακή και με 
ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα βιομηχανία·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ πρέπει να 
χρησιμεύει ως φορέας για τη δημιουργία 
περισσότερων και καλύτερων θέσεων 
εργασίας και για την επίτευξη μιας 
ισορροπημένης και χωρίς αποκλεισμούς 
αγοράς εργασίας, που θα συνοδεύει τη 
διπλή μετάβαση προς μια ψηφιακή και με 
ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα βιομηχανία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή της 
Πράσινης Συμφωνίας και της ψηφιακής 
στρατηγικής θα πρέπει να ενισχύσει τη 
βιώσιμη ανάπτυξη προς μια πιο πράσινη 
και πιο κυκλική βιομηχανία και να 
δημιουργήσει νέες ευκαιρίες 
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απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 14
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Κωνσταντίνος 
Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ πρέπει να 
χρησιμεύει ως φορέας για τη δημιουργία 
περισσότερων και καλύτερων θέσεων 
εργασίας και για την επίτευξη μιας 
ισορροπημένης και χωρίς αποκλεισμούς 
αγοράς εργασίας, που θα συνοδεύει τη 
μετάβαση προς μια ψηφιακή και με 
ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα βιομηχανία·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ πρέπει να 
εγγυηθεί ποιοτικές θέσεις εργασίας και να 
επιτύχει μια χωρίς αποκλεισμούς και 
ισορροπημένη αγορά εργασίας προς 
όφελος των ανθρώπων, που θα συνοδεύει 
τη μετάβαση προς μια ψηφιακή και 
ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα βιομηχανία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομηχανική 
στρατηγική της ΕΕ πρέπει να ενισχύσει 
την κοινωνική συνοχή και με αυτόν τον 
τρόπο να συμβάλει στην καταπολέμηση 
του κοινωνικού ντάμπινγκ·

Or. en

Τροπολογία 15
José Manuel Fernandes

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ πρέπει να 
χρησιμεύει ως φορέας για τη δημιουργία 
περισσότερων και καλύτερων θέσεων 
εργασίας και για την επίτευξη μιας 
ισορροπημένης και χωρίς αποκλεισμούς 
αγοράς εργασίας, που θα συνοδεύει τη 
μετάβαση προς μια ψηφιακή και με 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ θα 
πρέπει να ενισχύσει τον ρόλο των ΜΜΕ 
ως ραχοκοκαλιάς της ευρωπαϊκής 
οικονομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή 
η στρατηγική της ΕΕ πρέπει να χρησιμεύει 
ως φορέας για τη δημιουργία 
περισσότερων και καλύτερων θέσεων 
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ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα βιομηχανία· εργασίας και για την επίτευξη μιας 
ισορροπημένης και χωρίς αποκλεισμούς 
αγοράς εργασίας, που θα συνοδεύει τη 
μετάβαση προς μια ψηφιακή και με 
ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα βιομηχανία·

Or. en

Τροπολογία 16
Ádám Kósa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ πρέπει να 
χρησιμεύει ως φορέας για τη δημιουργία 
περισσότερων και καλύτερων θέσεων 
εργασίας και για την επίτευξη μιας 
ισορροπημένης και χωρίς αποκλεισμούς 
αγοράς εργασίας, που θα συνοδεύει τη 
μετάβαση προς μια ψηφιακή και με 
ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα βιομηχανία·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ πρέπει να 
χρησιμεύει ως φορέας για τη δημιουργία 
περισσότερων, καλύτερων και χωρίς 
αποκλεισμούς θέσεων εργασίας και για 
την επίτευξη μιας ισορροπημένης και 
χωρίς αποκλεισμούς αγοράς εργασίας όπου 
θα μπορούν επίσης να εργάζονται άτομα 
με αναπηρία, που θα συνοδεύει τη 
μετάβαση προς μια ψηφιακή και με 
ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα βιομηχανία·

Or. en

Τροπολογία 17
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ πρέπει να 
χρησιμεύει ως φορέας για τη δημιουργία 
περισσότερων και καλύτερων θέσεων 
εργασίας και για την επίτευξη μιας 
ισορροπημένης και χωρίς αποκλεισμούς 
αγοράς εργασίας, που θα συνοδεύει τη 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ πρέπει να 
χρησιμεύει ως φορέας για τη δημιουργία 
περισσότερων και καλύτερων θέσεων 
εργασίας και για την επίτευξη μιας 
ισορροπημένης και χωρίς αποκλεισμούς 
αγοράς εργασίας, που θα συνοδεύει τη 
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μετάβαση προς μια ψηφιακή και με 
ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα βιομηχανία·

μετάβαση προς μια ψηφιακή βιομηχανία·

Or. en

Τροπολογία 18
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Κωνσταντίνος 
Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μακροχρόνια εστίαση στην 
ανταγωνιστικότητα και στις προσεγγίσεις 
που βασίζονται στην αγορά έχει 
αποδειχθεί ότι δεν μπορεί να επιλύσει την 
απόκλιση μεταξύ κρατών μελών και 
περιφερειών, προκαλώντας την απώλεια 
πολλών θέσεων εργασίας και ενισχύοντας 
την αποβιομηχάνιση ολόκληρων 
περιφερειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
μόνο μια ισχυρή δημόσια βιομηχανική 
στρατηγική μπορεί να διασφαλίσει την 
πραγματικά ισότιμη, βιώσιμη και δίκαιη 
βιομηχανική ανάπτυξη, 
συμπεριλαμβανομένων υψηλής ποιότητας 
θέσεων εργασίας και φιλόδοξων 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων·

Or. en

Τροπολογία 19
Kim Van Sparrentak

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ψηφιοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη 
είναι ζωτικής σημασίας για όλους τους 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ψηφιοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη, 
διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο 
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βιομηχανικούς κλάδους, αυξάνοντας την 
ανταγωνιστικότητα, δημιουργώντας 
ευκαιρίες απασχόλησης και οικονομική 
ευημερία·

ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και πλήρη 
σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
χωρίς να οδηγούν σε καμία μορφή 
διάκρισης ή αποκλεισμού, είναι ζωτικής 
σημασίας για την επίτευξη πράσινης 
βιομηχανικής μετάβασης σε όλους τους 
βιομηχανικούς κλάδους, η οποία αυξάνει 
την ανταγωνιστικότητα ενώ υποστηρίζει 
τη βιωσιμότητα, μειώνει την εξάρτηση 
της Ευρώπης στις εισαγωγές ενέργειας 
και πόρων και δημιουργεί ευκαιρίες 
απασχόλησης και οικονομική ευημερία και 
ευζωία για όλους·

Or. en

Τροπολογία 20
Miriam Lexmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ψηφιοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη 
είναι ζωτικής σημασίας για όλους τους 
βιομηχανικούς κλάδους, αυξάνοντας την 
ανταγωνιστικότητα, δημιουργώντας 
ευκαιρίες απασχόλησης και οικονομική 
ευημερία·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ψηφιοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη 
είναι ζωτικής σημασίας για όλους τους 
βιομηχανικούς κλάδους, αυξάνοντας την 
ανταγωνιστικότητα, δημιουργώντας 
ευκαιρίες απασχόλησης και οικονομική 
ευημερία βάσει μιας ανθρωποκεντρικής 
προσέγγισης στην ανάπτυξη, την 
υλοποίηση και τη χρήση τους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι για να 
αξιοποιηθούν οι πλήρεις δυνατότητες της 
τεχνητής νοημοσύνης, πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στην ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια·

Or. en

Τροπολογία 21
Jordi Cañas
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ψηφιοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη 
είναι ζωτικής σημασίας για όλους τους 
βιομηχανικούς κλάδους, αυξάνοντας την 
ανταγωνιστικότητα, δημιουργώντας 
ευκαιρίες απασχόλησης και οικονομική 
ευημερία·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ψηφιοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη και 
η χωρίς αποκλεισμούς, ασφαλής και 
ουδέτερη προώθησή τους είναι ζωτικής 
σημασίας για όλους τους βιομηχανικούς 
κλάδους, αυξάνοντας την 
ανταγωνιστικότητα, δημιουργώντας 
ευκαιρίες απασχόλησης και οικονομική 
ευημερία·

Or. en

Τροπολογία 22
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ψηφιοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη 
είναι ζωτικής σημασίας για όλους τους 
βιομηχανικούς κλάδους, αυξάνοντας την 
ανταγωνιστικότητα, δημιουργώντας 
ευκαιρίες απασχόλησης και οικονομική 
ευημερία·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ψηφιοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη 
σύμφωνα με τις αρχές της Πράσινης 
Συμφωνίας και τους ΣΒΑ είναι ζωτικής 
σημασίας για όλους τους βιομηχανικούς 
κλάδους, αυξάνοντας την 
ανταγωνιστικότητα, δημιουργώντας 
ευκαιρίες απασχόλησης και οικονομική 
ευημερία·

Or. en

Τροπολογία 23
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Κωνσταντίνος 
Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ψηφιοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη 
είναι ζωτικής σημασίας για όλους τους 
βιομηχανικούς κλάδους, αυξάνοντας την 
ανταγωνιστικότητα, δημιουργώντας 
ευκαιρίες απασχόλησης και οικονομική 
ευημερία·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ψηφιοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη 
είναι ζωτικής σημασίας για όλους τους 
βιομηχανικούς κλάδους·

Or. en

Τροπολογία 24
Ádám Kósa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ψηφιοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη 
είναι ζωτικής σημασίας για όλους τους 
βιομηχανικούς κλάδους, αυξάνοντας την 
ανταγωνιστικότητα, δημιουργώντας 
ευκαιρίες απασχόλησης και οικονομική 
ευημερία·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ψηφιοποίηση, τα συνεργατικά ρομπότ, τα 
έξυπνα εργοστάσια και η τεχνητή 
νοημοσύνη είναι ζωτικής σημασίας για 
όλους τους βιομηχανικούς κλάδους, 
αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα, 
δημιουργώντας ευκαιρίες απασχόλησης 
και οικονομική ευημερία·

Or. en

Τροπολογία 25
Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, 
Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ψηφιοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη 
είναι ζωτικής σημασίας για όλους τους 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ψηφιοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη 
είναι ζωτικής σημασίας για όλους τους 
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βιομηχανικούς κλάδους, αυξάνοντας την 
ανταγωνιστικότητα, δημιουργώντας 
ευκαιρίες απασχόλησης και οικονομική 
ευημερία·

βιομηχανικούς κλάδους, αυξάνοντας την 
ανταγωνιστικότητα, δημιουργώντας 
ποιοτικές ευκαιρίες απασχόλησης και 
οικονομική ευημερία·

Or. en

Τροπολογία 26
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνητή 
νοημοσύνη (ΤΝ) αποτελεί στρατηγική 
τεχνολογία και αναμένεται να ωφελήσει 
τους πολίτες και την κοινωνία, 
βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής, 
δημιουργώντας νέες ευκαιρίες 
απασχόλησης και πιο βιώσιμα 
επιχειρηματικά μοντέλα·

Or. en

Τροπολογία 27
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία 
των επενδύσεων στην έρευνα και την 
καινοτομία για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της 
παραγωγικότητας για την ευρωπαϊκή 
βιομηχανία· 

Or. en
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Τροπολογία 28
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ευρωπαϊκή προσέγγιση της τεχνητής 
νοημοσύνης πρέπει να εξετάζει, κατά 
προτεραιότητα, τις δεοντολογικές πτυχές 
και τα διλήμματα που σχετίζονται με την 
ΤΝ ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι 
ανθρωποκεντρική, ότι ενισχύει την 
ευημερία των ανθρώπων, το αίσθημα 
ασφάλειας, την ευημερία της κοινωνίας 
και του περιβάλλοντος, και ότι σέβεται 
πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις 
αξίες της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 29
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλήρεις 
δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης 
μπορούν να αξιοποιηθούν μόνο εάν οι 
χρήστες γνωρίζουν τα πιθανά οφέλη και 
τις προκλήσεις που συνεπάγεται αυτή η 
τεχνολογία· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
απαραίτητο να ενταχθεί το ζήτημα αυτό 
στην εκπαιδευτική διαδικασία, μεταξύ 
άλλων σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση 
του ψηφιακού αποκλεισμού, και να 
διεξαχθούν ενημερωτικές εκστρατείες σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες να 
απεικονίζουν επακριβώς όλες τις πτυχές 
της ανάπτυξης της ΤΝ·

Or. en
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Τροπολογία 30
Ádám Kósa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία 
COVID-19 έχει προκαλέσει πρωτοφανείς 
προκλήσεις για τη βιομηχανία της ΕΕ, με 
περισσότερους από 5 εκατομμύρια 
ανθρώπους να κινδυνεύουν να χάσουν τη 
δουλειά τους και μια προβλεπόμενη μέση 
μείωση του ΑΕΠ κατά περίπου 7 % σε 
ολόκληρη την ΕΕ·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία 
COVID-19 έχει προκαλέσει πρωτοφανείς 
προκλήσεις για τη βιομηχανία της ΕΕ, με 
περισσότερους από 5 εκατομμύρια 
ανθρώπους να κινδυνεύουν να χάσουν τη 
δουλειά τους και μια προβλεπόμενη μέση 
μείωση του ΑΕΠ κατά περίπου 7 % σε 
ολόκληρη την ΕΕ και το ανειδίκευτο 
εργατικό δυναμικό είναι ιδιαίτερα 
ευάλωτο στην ψηφιακή εποχή, επομένως 
ο ψηφιακός γραμματισμός είναι 
απαραίτητο προσόν·

Or. en

Τροπολογία 31
Λουκάς Φουρλάς

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία 
COVID-19 έχει προκαλέσει πρωτοφανείς 
προκλήσεις για τη βιομηχανία της ΕΕ, με 
περισσότερους από 5 εκατομμύρια 
ανθρώπους να κινδυνεύουν να χάσουν τη 
δουλειά τους και μια προβλεπόμενη μέση 
μείωση του ΑΕΠ κατά περίπου 7 % σε 
ολόκληρη την ΕΕ·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία 
COVID-19 έχει προκαλέσει πρωτοφανείς 
προκλήσεις για τη βιομηχανία της ΕΕ, με 
περισσότερους από 5 εκατομμύρια 
ανθρώπους να κινδυνεύουν να χάσουν τη 
δουλειά τους και μια προβλεπόμενη μέση 
μείωση του ΑΕΠ κατά περίπου 7 % σε 
ολόκληρη την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι ορισμένες κοινωνικές ομάδες δεν 
μπορούν να συνεχίσουν την 
επαγγελματική τους ρουτίνα·

Or. en
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Τροπολογία 32
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία 
COVID-19 έχει προκαλέσει πρωτοφανείς 
προκλήσεις για τη βιομηχανία της ΕΕ, με 
περισσότερους από 5 εκατομμύρια 
ανθρώπους να κινδυνεύουν να χάσουν τη 
δουλειά τους και μια προβλεπόμενη μέση 
μείωση του ΑΕΠ κατά περίπου 7 % σε 
ολόκληρη την ΕΕ·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία 
COVID-19 έχει προκαλέσει πρωτοφανείς 
προκλήσεις για τη βιομηχανία της ΕΕ, με 
περισσότερους από 5 εκατομμύρια 
ανθρώπους να κινδυνεύουν να χάσουν τη 
δουλειά τους και μια προβλεπόμενη μέση 
μείωση του ΑΕΠ κατά περίπου 7 % σε 
ολόκληρη την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θα 
πρέπει να αναθεωρηθεί κατά 
προτεραιότητα·

Or. en

Τροπολογία 33
Kim Van Sparrentak

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία 
COVID-19 έχει προκαλέσει πρωτοφανείς 
προκλήσεις για τη βιομηχανία της ΕΕ, με 
περισσότερους από 5 εκατομμύρια 
ανθρώπους να κινδυνεύουν να χάσουν τη 
δουλειά τους και μια προβλεπόμενη μέση 
μείωση του ΑΕΠ κατά περίπου 7 % σε 
ολόκληρη την ΕΕ·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία 
COVID-19 έχει προκαλέσει πρωτοφανείς 
προκλήσεις για τη βιομηχανία της ΕΕ, 
καθώς και για τους ανθρώπους που ζουν 
και εργάζονται στην ΕΕ, με 
περισσότερους από 5 εκατομμύρια 
ανθρώπους να κινδυνεύουν να χάσουν τη 
δουλειά τους και μια προβλεπόμενη μέση 
μείωση του ΑΕΠ κατά περίπου 7 % σε 
ολόκληρη την ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 34
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, Pierfrancesco 
Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta 
Gualmini, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Evelyn Regner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα 
με την έκθεση με τίτλο «Future of Jobs» 
(Το μέλλον της εργασίας) του 
Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, το 
65 % των παιδιών που εγγράφονται στο 
δημοτικό σχολείο σήμερα θα καταλήξουν 
τελικά να εργάζονται σε εντελώς νέους 
τύπους θέσεων εργασίας που δεν 
υπάρχουν ακόμη σήμερα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα 
πρέπει να είναι σε θέση να μεταδώσουν 
τις καθολικές γνώσεις και δεξιότητες που 
απαιτούνται για αυτήν τη νέα μορφή 
σταδιοδρομίας

Or. en

Τροπολογία 35
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Κωνσταντίνος 
Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά 
εργοστάσια όπου οι εργαζόμενοι και οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις μπόρεσαν να 
καθορίσουν τις αποφάσεις παραγωγής 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-
19, παρατηρήθηκε γρήγορη μετατροπή 
της μεταποίησης σε ιατρικά προϊόντα·

Or. en
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Τροπολογία 36
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία 
μεγάλης κλίμακας κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας COVID-19 πλήττει ιδίως τους 
εποχιακούς εργαζόμενους και εκείνους 
που βρίσκονται σε ευάλωτες 
καταστάσεις·

Or. en

Τροπολογία 37
Ádám Kósa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Ε

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
κοινωνικός διάλογος και η συνεχής 
συνεργασία μεταξύ των κοινωνικών 
εταίρων είναι ουσιαστικής σημασίας για 
μια ισχυρή βιομηχανική πολιτική που 
αποσκοπεί στην επίτευξη μιας δικαιότερης 
κοινωνίας για όλους και μετριάζει τον 
κίνδυνο να υπάρχουν πολίτες που 
εγκαταλείπονται·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
κοινωνικός διάλογος και η συνεχής 
συνεργασία μεταξύ των κοινωνικών 
εταίρων, των οργανώσεων που 
εκπροσωπούν τα άτομα με αναπηρία και 
των ενδιαφερομένων μερών της 
βιομηχανίας είναι ουσιαστικής σημασίας 
για μια ισχυρή βιομηχανική πολιτική που 
αποσκοπεί στην επίτευξη μιας δικαιότερης 
κοινωνίας για όλους και μετριάζει τον 
κίνδυνο να υπάρχουν πολίτες που 
εγκαταλείπονται·

Or. en

Τροπολογία 38
Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, 
Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Ε

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
κοινωνικός διάλογος και η συνεχής 
συνεργασία μεταξύ των κοινωνικών 
εταίρων είναι ουσιαστικής σημασίας για 
μια ισχυρή βιομηχανική πολιτική που 
αποσκοπεί στην επίτευξη μιας 
δικαιότερης κοινωνίας για όλους και 
μετριάζει τον κίνδυνο να υπάρχουν 
πολίτες που εγκαταλείπονται·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
κοινωνικός διάλογος και οι συλλογικές 
διαπραγματεύσεις είναι ουσιαστικής 
σημασίας για μια ισχυρή βιομηχανική 
πολιτική που αποσκοπεί στη βελτίωση 
των συνθηκών εργασίας και των όρων 
απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 39
Kim Van Sparrentak

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Ε

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
κοινωνικός διάλογος και η συνεχής 
συνεργασία μεταξύ των κοινωνικών 
εταίρων είναι ουσιαστικής σημασίας για 
μια ισχυρή βιομηχανική πολιτική που 
αποσκοπεί στην επίτευξη μιας 
δικαιότερης κοινωνίας για όλους και 
μετριάζει τον κίνδυνο να υπάρχουν 
πολίτες που εγκαταλείπονται·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
κοινωνικός διάλογος και η συνεχής 
συνεργασία μεταξύ των κοινωνικών 
εταίρων είναι ουσιαστικής σημασίας για 
μια ισχυρή βιομηχανική πολιτική που 
αποσκοπεί στην επίτευξη της μετάβασης 
προς μια πιο δίκαιη και πράσινη κοινωνία 
που δεν εγκαταλείπει κανέναν πολίτη·

Or. en

Τροπολογία 40
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
στατιστικά στοιχεία της Eurostat1α 
δείχνουν ότι σχεδόν οι μισοί Ευρωπαίοι 
στην ηλικιακή ομάδα 25-64 ετών δεν 
επιθυμούν να συμμετάσχουν στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση, ενώ το 
77,8 % εξ αυτών πιστεύουν ότι δεν 
χρειάζονται περαιτέρω εκπαίδευση ή 
κατάρτιση, γεγονός που τους καθιστά 
ευάλωτους σε κλυδωνισμούς, έχοντας 
άγνοια των αλλαγών ρόλου και της 
επαγγελματικής πορείας που μπορεί να 
ακολουθήσουν στο μέλλον·
__________________
1α 
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/s
ubmitViewTableAction.dο

Or. en

Τροπολογία 41
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Κωνσταντίνος 
Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οποιοδήποτε δίκαιο και βιώσιμο μοντέλο 
παραγωγής θα πρέπει να έχει ως 
επίκεντρό του τους εργαζομένους, τους 
εκπροσώπους και τα συνδικάτα τους, 
καθώς και τα συμφέροντα και τη 
μακροχρόνια εμπειρογνωμοσύνη των 
εργαζομένων, ώστε να διασφαλίζεται ότι 
προσανατολίζεται στις βασικές ανάγκες 
της κοινωνίας·

Or. en
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Τροπολογία 42
Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, 
Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Milan Brglez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να 
ενθαρρύνονται να διαπραγματεύονται και 
να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις σε 
ζητήματα που τους αφορούν, με πλήρη 
σεβασμό της αυτονομίας τους και του 
δικαιώματος στη συλλογική δράση·

Or. en

Τροπολογία 43
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόσος 
COVID-19 είχε τεράστιο αντίκτυπο στην 
οργάνωση της εργασίας και των θέσεων 
εργασίας και αυξάνει την ανάγκη για μια 
νέα βιομηχανική στρατηγική·

Or. en

Τροπολογία 44
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 99 % 
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των εταιρειών της ΕΕ είναι ΜΜΕ, που 
αντιπροσωπεύουν περίπου το 50 % του 
ΑΕΠ της ΕΕ και απασχολούν 
περισσότερους από 100 εκατομμύρια 
εργαζομένους·

Or. en

Τροπολογία 45
Sara Skyttedal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
οικονομική ανάπτυξη συμβαδίζει με τη 
βελτίωση του κοινωνικού και βιοτικού 
επιπέδου και των συνθηκών εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 46
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Εβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
βιομηχανική στρατηγική μετά το 2020 θα 
πρέπει να βασίζεται σε βιομηχανικά 
οικοσυστήματα που περιλαμβάνουν όλους 
τους παράγοντες των βιομηχανικών 
αλυσίδων αξίας, από μεγάλες εταιρείες 
έως ΜΜΕ και μικρότερες επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 47
Anne Sander
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Ε γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Εγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ θα 
πρέπει να συμβάλει στην αναζωογόνηση 
των περιφερειών και, ως εκ τούτου, να 
υποστηρίξει τον μετασχηματισμό τους 
μέσω στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης 
και κονδυλίων των ΕΔΕΤ·

Or. en

Τροπολογία 48
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, Pierfrancesco 
Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta 
Gualmini, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Evelyn Regner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η βιομηχανική 
πολιτική της ΕΕ πρέπει να είναι σύμφωνη 
με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και να αντιμετωπίζει 
αποτελεσματικά τις κοινωνικές επιπτώσεις 
των διαρθρωτικών αλλαγών όπως και την 
ανάγκη να συνεχιστεί η εφαρμογή των 
αρχών της, προκειμένου να 
υποστηριχθούν οι δίκαιες συνθήκες 
εργασίας και οι ίσες ευκαιρίες, καθώς και η 
πρόσβαση σε αγορές εργασίας και 
συστήματα κοινωνικής πρόνοιας τα οποία 
λειτουργούν εύρυθμα·

1. επισημαίνει ότι η βιομηχανική 
πολιτική της ΕΕ χρειάζεται ισχυρή 
κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση 
και πρέπει να είναι σύμφωνη με τον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων προκειμένου να 
αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις 
κοινωνικές επιπτώσεις των διαρθρωτικών 
αλλαγών και να συμβάλει στην εφαρμογή 
των αρχών της, προκειμένου να 
εξασφαλιστούν αξιοπρεπείς συνθήκες 
εργασίας και απασχόλησης, οι ίσες 
ευκαιρίες, καθώς και η πρόσβαση σε 
αγορές εργασίας και συστήματα 
κοινωνικής πρόνοιας τα οποία λειτουργούν 
εύρυθμα για όλους· υπενθυμίζει ότι οι 
ποιοτικές θέσεις εργασίας, η κοινωνική 
προστασία και οι εύρυθμες δημόσιες 
υπηρεσίες αποτελούν προϋπόθεση για μια 
ακμάζουσα βιομηχανική δραστηριότητα·
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Or. en

Τροπολογία 49
Ádám Kósa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η βιομηχανική 
πολιτική της ΕΕ πρέπει να είναι σύμφωνη 
με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και να αντιμετωπίζει 
αποτελεσματικά τις κοινωνικές επιπτώσεις 
των διαρθρωτικών αλλαγών όπως και την 
ανάγκη να συνεχιστεί η εφαρμογή των 
αρχών της, προκειμένου να υποστηριχθούν 
οι δίκαιες συνθήκες εργασίας και οι ίσες 
ευκαιρίες, καθώς και η πρόσβαση σε 
αγορές εργασίας και συστήματα 
κοινωνικής πρόνοιας τα οποία λειτουργούν 
εύρυθμα·

1. επισημαίνει ότι η βιομηχανική 
πολιτική της ΕΕ πρέπει να είναι σύμφωνη 
με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και να αντιμετωπίζει 
αποτελεσματικά τις κοινωνικές επιπτώσεις 
των διαρθρωτικών αλλαγών όπως και την 
ανάγκη να συνεχιστεί η εφαρμογή των 
αρχών της, προκειμένου να υποστηριχθούν 
οι δίκαιες συνθήκες εργασίας και οι ίσες 
ευκαιρίες, καθώς και η πρόσβαση σε 
αγορές εργασίας και συστήματα 
κοινωνικής πρόνοιας τα οποία λειτουργούν 
εύρυθμα· καλεί τον βιομηχανικό τομέα να 
εφαρμόσει πλήρως την αρχή του 
«σχεδιασμού για όλους», προκειμένου η 
πλήρης προσβασιμότητα να αποτελεί 
αρχή από τη φάση σχεδιασμού

Or. en

Τροπολογία 50
Kim Van Sparrentak

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η βιομηχανική 
πολιτική της ΕΕ πρέπει να είναι σύμφωνη 
με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και να αντιμετωπίζει 
αποτελεσματικά τις κοινωνικές επιπτώσεις 
των διαρθρωτικών αλλαγών όπως και την 
ανάγκη να συνεχιστεί η εφαρμογή των 

1. επισημαίνει ότι η βιομηχανική 
πολιτική της ΕΕ πρέπει να είναι σύμφωνη 
με τους στόχους της Πράσινης 
Συμφωνίας, τις αρχές και τον στόχο της 
Συμφωνίας του Παρισιού σχετικά με τον 
1,5 βαθμό Κελσίου και με τον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και να 
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αρχών της, προκειμένου να υποστηριχθούν 
οι δίκαιες συνθήκες εργασίας και οι ίσες 
ευκαιρίες, καθώς και η πρόσβαση σε 
αγορές εργασίας και συστήματα 
κοινωνικής πρόνοιας τα οποία λειτουργούν 
εύρυθμα·

αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις 
κοινωνικές επιπτώσεις των διαρθρωτικών 
αλλαγών όπως και την ανάγκη να 
συνεχιστεί η εφαρμογή των αρχών της, 
προκειμένου να υποστηριχθούν οι δίκαιες 
και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και οι 
ίσες ευκαιρίες για όλους, καθώς και η 
πρόσβαση σε αγορές εργασίας και 
συστήματα κοινωνικής πρόνοιας τα οποία 
λειτουργούν εύρυθμα·

Or. en

Τροπολογία 51
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η βιομηχανική 
πολιτική της ΕΕ πρέπει να είναι σύμφωνη 
με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και να αντιμετωπίζει 
αποτελεσματικά τις κοινωνικές επιπτώσεις 
των διαρθρωτικών αλλαγών όπως και την 
ανάγκη να συνεχιστεί η εφαρμογή των 
αρχών της, προκειμένου να υποστηριχθούν 
οι δίκαιες συνθήκες εργασίας και οι ίσες 
ευκαιρίες, καθώς και η πρόσβαση σε 
αγορές εργασίας και συστήματα 
κοινωνικής πρόνοιας τα οποία λειτουργούν 
εύρυθμα·

1. επισημαίνει ότι η βιομηχανική 
πολιτική της ΕΕ πρέπει να είναι σύμφωνη 
με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και να αντιμετωπίζει 
αποτελεσματικά τις κοινωνικές επιπτώσεις 
των διαρθρωτικών αλλαγών όπως και την 
ανάγκη να συνεχιστεί η εφαρμογή των 
αρχών της, προκειμένου να υποστηριχθούν 
οι δίκαιες συνθήκες εργασίας και οι ίσες 
ευκαιρίες, καθώς και η πρόσβαση σε 
αγορές εργασίας και συστήματα 
κοινωνικής πρόνοιας τα οποία λειτουργούν 
εύρυθμα· τονίζει την επείγουσα ανάγκη να 
διαφοροποιηθούν οι παγκόσμιες αλυσίδες 
εφοδιασμού και να καταστούν πιο 
βιώσιμες και διαφανείς·

Or. en

Τροπολογία 52
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η βιομηχανική 
πολιτική της ΕΕ πρέπει να είναι σύμφωνη 
με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και να αντιμετωπίζει 
αποτελεσματικά τις κοινωνικές επιπτώσεις 
των διαρθρωτικών αλλαγών όπως και την 
ανάγκη να συνεχιστεί η εφαρμογή των 
αρχών της, προκειμένου να υποστηριχθούν 
οι δίκαιες συνθήκες εργασίας και οι ίσες 
ευκαιρίες, καθώς και η πρόσβαση σε 
αγορές εργασίας και συστήματα 
κοινωνικής πρόνοιας τα οποία λειτουργούν 
εύρυθμα·

1. επισημαίνει ότι η βιομηχανική 
πολιτική της ΕΕ πρέπει να είναι 
τουλάχιστον σύμφωνη με τον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και τον 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και να 
αντιμετωπίζει όλες τις κοινωνικές 
επιπτώσεις των διαρθρωτικών αλλαγών 
όπως και την ανάγκη να συνεχιστεί η 
εφαρμογή των αρχών της, προκειμένου να 
υποστηριχθούν οι καλές, δίκαιες και 
ισότιμες συνθήκες εργασίας, η ποιοτική 
απασχόληση και οι ίσες ευκαιρίες, καθώς 
και η πρόσβαση σε αγορές εργασίας και 
συστήματα κοινωνικής πρόνοιας τα οποία 
λειτουργούν εύρυθμα·

Or. en

Τροπολογία 53
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η βιομηχανική 
πολιτική της ΕΕ πρέπει να είναι σύμφωνη 
με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και να αντιμετωπίζει 
αποτελεσματικά τις κοινωνικές 
επιπτώσεις των διαρθρωτικών αλλαγών 
όπως και την ανάγκη να συνεχιστεί η 
εφαρμογή των αρχών της, προκειμένου 
να υποστηριχθούν οι δίκαιες συνθήκες 
εργασίας και οι ίσες ευκαιρίες, καθώς και 
η πρόσβαση σε αγορές εργασίας και 
συστήματα κοινωνικής πρόνοιας τα οποία 
λειτουργούν εύρυθμα·

1. επισημαίνει ότι η νέα βιομηχανική 
πολιτική πρέπει να υποστηρίζει τις δίκαιες 
συνθήκες εργασίας και τις ίσες ευκαιρίες 
και να λαμβάνει υπόψη τη σημαντική 
προστιθέμενη αξία που προσφέρει η 
βιομηχανία στις αγορές εργασίας και στα 
συστήματα κοινωνικής πρόνοιας, καθώς 
και τον κρίσιμο ρόλο της ως παράγοντα 
ευημερίας και ισότητας·

Or. en
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Τροπολογία 54
Miriam Lexmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η βιομηχανική 
πολιτική της ΕΕ πρέπει να είναι σύμφωνη 
με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και να αντιμετωπίζει 
αποτελεσματικά τις κοινωνικές επιπτώσεις 
των διαρθρωτικών αλλαγών όπως και την 
ανάγκη να συνεχιστεί η εφαρμογή των 
αρχών της, προκειμένου να υποστηριχθούν 
οι δίκαιες συνθήκες εργασίας και οι ίσες 
ευκαιρίες, καθώς και η πρόσβαση σε 
αγορές εργασίας και συστήματα 
κοινωνικής πρόνοιας τα οποία λειτουργούν 
εύρυθμα·

1. επισημαίνει ότι η βιομηχανική 
πολιτική της ΕΕ πρέπει να είναι σύμφωνη 
με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και να αντιμετωπίζει 
αποτελεσματικά τις κοινωνικές επιπτώσεις 
των διαρθρωτικών αλλαγών όπως και την 
ανάγκη να συνεχιστεί η εφαρμογή των 
αρχών της, προκειμένου να υποστηριχθούν 
οι δίκαιες συνθήκες εργασίας, οι ίσες 
ευκαιρίες, η ένταξη των ατόμων με 
αναπηρίες, καθώς και η πρόσβαση σε 
αγορές εργασίας και συστήματα 
κοινωνικής πρόνοιας τα οποία λειτουργούν 
εύρυθμα·

Or. en

Τροπολογία 55
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η βιομηχανική 
πολιτική της ΕΕ πρέπει να είναι σύμφωνη 
με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και να αντιμετωπίζει 
αποτελεσματικά τις κοινωνικές επιπτώσεις 
των διαρθρωτικών αλλαγών όπως και την 
ανάγκη να συνεχιστεί η εφαρμογή των 
αρχών της, προκειμένου να υποστηριχθούν 
οι δίκαιες συνθήκες εργασίας και οι ίσες 
ευκαιρίες, καθώς και η πρόσβαση σε 
αγορές εργασίας και συστήματα 
κοινωνικής πρόνοιας τα οποία λειτουργούν 
εύρυθμα·

1. επισημαίνει ότι η βιομηχανική 
πολιτική της ΕΕ πρέπει να είναι σύμφωνη 
με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και να αντιμετωπίζει 
αποτελεσματικά τις κοινωνικές επιπτώσεις 
των διαρθρωτικών αλλαγών όπως και την 
ανάγκη να συμβάλει στην επίτευξη των 
αρχών της, προκειμένου να υποστηριχθούν 
οι δίκαιες συνθήκες εργασίας και οι ίσες 
ευκαιρίες, καθώς και η πρόσβαση σε 
αγορές εργασίας και συστήματα 
κοινωνικής πρόνοιας τα οποία λειτουργούν 
εύρυθμα·
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Τροπολογία 56
Sara Skyttedal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η βιομηχανική 
πολιτική της ΕΕ πρέπει να είναι σύμφωνη 
με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και να αντιμετωπίζει 
αποτελεσματικά τις κοινωνικές επιπτώσεις 
των διαρθρωτικών αλλαγών όπως και την 
ανάγκη να συνεχιστεί η εφαρμογή των 
αρχών της, προκειμένου να 
υποστηριχθούν οι δίκαιες συνθήκες 
εργασίας και οι ίσες ευκαιρίες, καθώς και 
η πρόσβαση σε αγορές εργασίας και 
συστήματα κοινωνικής πρόνοιας τα οποία 
λειτουργούν εύρυθμα·

1. επισημαίνει ότι η βιομηχανική 
πολιτική της ΕΕ θα πρέπει να είναι 
σύμφωνη με τα κοινωνικά μας πρότυπα 
και να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις 
κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις 
των διαρθρωτικών αλλαγών, προκειμένου 
να υποστηριχθούν οι δίκαιες συνθήκες 
εργασίας και ένα φιλικό προς τις 
επιχειρήσεις περιβάλλον, καθώς και η 
πρόσβαση σε εύρυθμες αγορές εργασίας, 
συστήματα κοινωνικής πρόνοιας και 
επαγγελματική κατάρτιση·

Or. en

Τροπολογία 57
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella 
Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Milan Brglez, Evelyn Regner, Brando Benifei

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – εδάφιο 1 (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

καλεί την Ένωση και τα κράτη μέλη να 
σεβαστούν και να ενισχύσουν τους 
κοινωνικούς εταίρους, να επεκτείνουν τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις και να 
λάβουν μέτρα για να προωθήσουν την 
αύξηση της πυκνότητας των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων και των 
εργοδοτικών ενώσεων, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ένας δημοκρατικός, χωρίς 
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αποκλεισμούς και κοινωνικά δίκαιος 
βιομηχανικός τομέας· υπογραμμίζει ότι ο 
εύρυθμος κοινωνικός διάλογος και οι 
συλλογικές διαπραγματεύσεις είναι 
βασικά εργαλεία για τη διαμόρφωση των 
συνθηκών εργασίας· πιστεύει ότι η κοινή 
συνεργασία μεταξύ της Ένωσης, των 
κρατών μελών, των κοινωνικών εταίρων 
και των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών δημιουργεί το 
κατάλληλο περιβάλλον για την ανάπτυξη 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας· τονίζει ότι 
ο κοινωνικός διάλογος συμβάλλει τόσο 
στην οικονομική ανταγωνιστικότητα όσο 
και στην κοινωνική συνοχή· ζητεί την 
περαιτέρω ενίσχυση του κοινωνικού 
διαλόγου σε ολόκληρη την Ευρώπη 
προκειμένου να εξισορροπηθούν οι 
εργασιακές σχέσεις και να προωθηθούν οι 
συλλογικές διαπραγματεύσεις·

Or. en

Τροπολογία 58
Lukas Mandl

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. επισημαίνει ότι η ειδική ανά χώρα 
σύσταση θα πρέπει να περιλαμβάνει 
δράσεις και ζητήματα σχετικά με τη 
βιομηχανική πολιτική (της ΕΕ) στο 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· υπογραμμίζει ότι η 
μέτρηση του status quo και της προόδου 
είναι καίριας σημασίας για την εξέλιξη 
της χάραξης πολιτικής που βασίζεται 
στην τεκμηρίωση, η οποία θα 
διασφαλίσει επίσης τις πληροφορίες για 
τα κράτη μέλη της ΕΕ σχετικά με την 
πρόοδο και την ανάπτυξη της 
βιομηχανικής πολιτικής σε εθνικό 
επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ·
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Τροπολογία 59
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπογραμμίζει ότι οι πολιτικές για 
τη βιομηχανία και την απασχόληση είναι 
κατά κύριο λόγο αρμοδιότητα των 
κρατών μελών και ότι εναπόκειται στα 
κράτη μέλη να αναπτύξουν σωστή 
βιομηχανική στρατηγική και να 
ενισχύσουν την ανταλλαγή πληροφοριών 
και ορθών πρακτικών, προκειμένου να 
επιτύχουν θετικό αντίκτυπο στις 
συνθήκες εργασίας και τα δικαιώματα 
των εργαζομένων και να αποτραπεί το 
μισθολογικό και κοινωνικό ντάμπινγκ·

Or. en

Τροπολογία 60
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. αναγνωρίζει ότι η μετάβαση προς 
μια βιομηχανία με ουδέτερο ισοζύγιο 
άνθρακα θα βλάψει ορισμένους τομείς 
και ότι στην πορεία θα υπάρξουν 
αποτυχίες, προκαλώντας το κλείσιμο 
επιχειρήσεων και την αύξηση της 
ανεργίας· ζητεί, επομένως, από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μην 
επιβάλουν βιομηχανική αλλαγή και να 
αναβάλουν τους στόχους της ανάλογα με 
τις τεχνολογικές εξελίξεις·
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Τροπολογία 61
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Κωνσταντίνος 
Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. επισημαίνει ότι κάθε βιομηχανική 
στρατηγική θα πρέπει να έχει επίκεντρο 
τους εργαζομένους, τους εκπροσώπους 
και τα συνδικάτα τους, καθώς και τα 
συμφέροντα και τη μακροχρόνια 
εμπειρογνωμοσύνη των εργαζομένων για 
τη διασφάλιση της δημοκρατικής 
λειτουργίας· καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει πλήρως τους εργαζομένους, 
τους εκπροσώπους και τα συνδικάτα τους 
σε κάθε στάδιο της διαδικασίας·

Or. en

Τροπολογία 62
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, 
Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπογραμμίζει ότι η ψηφιοποίηση, 
η τεχνητή νοημοσύνη, η ανάλυση 
μαζικών δεδομένων, η ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο, η καινοτομία και η 
ανάπτυξη μέτρων για βιώσιμες 
βιομηχανίες είναι απαραίτητες για τη 
δημιουργία καλύτερης κοινωνικής 
συνοχής, την επίτευξη των στόχων της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και τη 
διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της 
ΕΕ·
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Τροπολογία 63
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. τονίζει ότι οι διασυνοριακοί και 
εποχιακοί εργαζόμενοι είναι σημαντικοί 
για την παροχή υπηρεσιών και αποτελούν 
βασική συνιστώσα των προσπαθειών για 
ανάκαμψη της οικονομίας, ζητεί δε να 
ληφθούν μέτρα για την ενθάρρυνση της 
κινητικότητας τους και για την 
προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων 
τους, συμπεριλαμβανομένης της 
καλύτερης εφαρμογής της υφιστάμενης 
νομοθεσίας·

Or. en

Τροπολογία 64
José Manuel Fernandes

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ θα 
πρέπει να αποτελούν το επίκεντρο της 
νέας βιομηχανικής στρατηγικής, ως 
φορείς προώθησης της 
επιχειρηματικότητας και της 
απασχόλησης στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 65
Sara Skyttedal



PE653.758v01-00 36/99 AM\1207099EL.docx

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. τονίζει την ανάγκη η βιομηχανική 
στρατηγική να αντικατοπτρίζει τις 
παραδόσεις της κοινωνικής αγοράς της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 66
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. προτρέπει την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να αντιμετωπίσει τα 
προβλήματα των διασυνοριακών και 
εποχιακών εργαζομένων στην απόκτηση 
των κοινωνικών τους δικαιωμάτων λόγω 
έλλειψης δυνατότητας μεταφοράς των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων μέσω της 
ταχείας έγκρισης της αναθεώρησης του 
κανονισμού για τον συντονισμό της 
κοινωνικής ασφάλισης και της 
εφαρμογής συντονισμένων ψηφιακών 
λύσεων στο επίπεδο των κρατών μελών 
μέσω της ενίσχυσης και του 
εξορθολογισμού των λύσεων κατά 
οποιουδήποτε είδους απάτης·

Or. en

Τροπολογία 67
Lukas Mandl

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει 
ένα ισχυρό πλαίσιο διακυβέρνησης, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 
εταίρων και ενός βιομηχανικού φόρουμ 
για την υποστήριξη της Επιτροπής στην 
επιτυχή εφαρμογή της βιομηχανικής 
στρατηγικής, ένα σταθερό σημείο 
προόδου στο Συμβούλιο 
Ανταγωνιστικότητας και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και βιομηχανικές συμμαχίες 
μεταξύ βιομηχανίας και κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 68
Lukas Mandl

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι το μόνιμο ευρωπαϊκό 
σύστημα αντασφάλισης ανεργίας πρέπει 
να εγκριθεί ως ένα βασικό μέσο το οποίο 
πρέπει να συνοδεύει τη διττή οικολογική 
και ψηφιακή μετάβαση·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 69
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι το μόνιμο ευρωπαϊκό 
σύστημα αντασφάλισης ανεργίας πρέπει 
να εγκριθεί ως ένα βασικό μέσο το οποίο 
πρέπει να συνοδεύει τη διττή οικολογική 

διαγράφεται
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και ψηφιακή μετάβαση·

Or. en

Τροπολογία 70
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι το μόνιμο ευρωπαϊκό 
σύστημα αντασφάλισης ανεργίας πρέπει 
να εγκριθεί ως ένα βασικό μέσο το οποίο 
πρέπει να συνοδεύει τη διττή οικολογική 
και ψηφιακή μετάβαση·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 71
Kim Van Sparrentak

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι το μόνιμο ευρωπαϊκό 
σύστημα αντασφάλισης ανεργίας πρέπει να 
εγκριθεί ως ένα βασικό μέσο το οποίο 
πρέπει να συνοδεύει τη διττή οικολογική 
και ψηφιακή μετάβαση·

2. τονίζει ότι το μόνιμο ευρωπαϊκό 
σύστημα αντασφάλισης ανεργίας πρέπει να 
εγκριθεί ως ένα βασικό μέσο το οποίο 
πρέπει να συνοδεύει τη δίκαιη μετάβαση 
σε μια πλήρως βασισμένη σε 
ανανεώσιμες πηγές, υψηλά αποδοτική 
από άποψη χρήσης των πόρων και 
ενεργειακά αποδοτική, κυκλική και με 
ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα και ψηφιακή 
οικονομία·

Or. en
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Τροπολογία 72
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι το μόνιμο ευρωπαϊκό 
σύστημα αντασφάλισης ανεργίας πρέπει να 
εγκριθεί ως ένα βασικό μέσο το οποίο 
πρέπει να συνοδεύει τη διττή οικολογική 
και ψηφιακή μετάβαση·

2. τονίζει ότι το μόνιμο ευρωπαϊκό 
σύστημα αντασφάλισης ανεργίας πρέπει να 
εγκριθεί για τις χώρες της ΟΝΕ ως ένα 
βασικό μέσο το οποίο πρέπει να συνοδεύει 
τη διττή οικολογική και ψηφιακή 
μετάβαση·

Or. en

Τροπολογία 73
Marc Botenga, Leila Chaibi, Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι το μόνιμο ευρωπαϊκό 
σύστημα αντασφάλισης ανεργίας πρέπει 
να εγκριθεί ως ένα βασικό μέσο το οποίο 
πρέπει να συνοδεύει τη διττή οικολογική 
και ψηφιακή μετάβαση·

2. επισημαίνει ότι ένα μόνιμο 
ευρωπαϊκό σύστημα αντασφάλισης 
ανεργίας θα μπορούσε να συνοδεύει τη 
διττή οικολογική και ψηφιακή μετάβαση·

Or. en

Τροπολογία 74
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι το μόνιμο ευρωπαϊκό 
σύστημα αντασφάλισης ανεργίας πρέπει 
να εγκριθεί ως ένα βασικό μέσο το οποίο 
πρέπει να συνοδεύει τη διττή οικολογική 

2. τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
θα πρέπει να αναπτύξει περαιτέρω 
εργαλεία που θα συνοδεύουν τη διττή 
οικολογική και ψηφιακή μετάβαση·
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και ψηφιακή μετάβαση·

Or. en

Τροπολογία 75
Sara Skyttedal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι το μόνιμο ευρωπαϊκό 
σύστημα αντασφάλισης ανεργίας πρέπει να 
εγκριθεί ως ένα βασικό μέσο το οποίο 
πρέπει να συνοδεύει τη διττή οικολογική 
και ψηφιακή μετάβαση·

2. τονίζει ότι το ευρωπαϊκό σύστημα 
αντασφάλισης ανεργίας πρέπει να εγκριθεί 
ως ένα προσωρινό μέσο το οποίο θα 
πρέπει να συμβαδίζει με την 
περιβαλλοντική και ψηφιακή μετάβαση·

Or. en

Τροπολογία 76
Ádám Kósa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι το μόνιμο ευρωπαϊκό 
σύστημα αντασφάλισης ανεργίας πρέπει 
να εγκριθεί ως ένα βασικό μέσο το οποίο 
πρέπει να συνοδεύει τη διττή οικολογική 
και ψηφιακή μετάβαση·

2. τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει 
να βρουν κατάλληλες λύσεις για τον 
μετριασμό τυχόν αρνητικών συνεπειών 
της διττής οικολογικής και ψηφιακής 
μετάβασης·

Or. en

Τροπολογία 77
Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, 
Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Milan Brglez, 
Evelyn Regner, Brando Benifei, Alicia Homs Ginel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 – εδάφιο 1 (νέο)



AM\1207099EL.docx 41/99 PE653.758v01-00

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, πρόταση 
για ένα μόνιμο ευρωπαϊκό σύστημα 
αντασφάλισης ανεργίας, όπως 
ανακοινώθηκε από την Πρόεδρο της 
Επιτροπής κ. Ursula von der Leyen, 
προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή ένας 
μακροοικονομικός σταθεροποιητής που 
συμβάλλει στην ανθεκτικότητα της 
ευρωπαϊκής οικονομίας, εν γένει, και 
ιδίως της ευρωπαϊκής βιομηχανίας· 
θεωρεί ότι η επείγουσα ανάγκη για ένα 
τέτοιο μέσο τονίστηκε τόσο από την 
οικονομική κρίση το 2008 όσο και από 
την κρίση της νόσου Covid-19 το 2020·

Or. en

Τροπολογία 78
Lina Gálvez Muñoz, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Marc Angel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. υπογραμμίζει ότι για να αποκτήσει 
ή να διατηρήσει την παγκόσμια ηγεσία σε 
στρατηγικούς βιομηχανικούς τομείς και 
όσον αφορά ορισμένες τεχνολογίες, ιδίως 
εκείνες με υψηλή προστιθέμενη αξία, η 
Ευρώπη πρέπει να παρέχει επαρκείς 
πόρους για έρευνα και καινοτομία, 
συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη» και του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 
(EIT)· υπενθυμίζει τις θετικές επιπτώσεις 
των προσπαθειών καινοτομίας όσον 
αφορά την ποσότητα και ιδίως την 
ποιότητα των θέσεων εργασίας·

Or. en
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Τροπολογία 79
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. χαιρετίζει την οικονομική 
ανακούφιση που παρέχει η Επιτροπή για 
τη διάσωση θέσεων εργασίας μέσω του 
προγράμματος SURE και περαιτέρω 
συνεργασιών μεταξύ υπηρεσιών 
απασχόλησης, κοινωνικών εταίρων και 
εταιρειών για τη διευκόλυνση της 
απόκτησης νέων δεξιοτήτων, ιδίως για 
τους εποχιακούς εργαζόμενους σε όλους 
τους τύπους εργασίας στον τουριστικό 
κλάδο·

Or. en

Τροπολογία 80
Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. ζητεί την ταχεία έγκριση ενός 
περιεκτικού σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ, 
το οποίο θα θεσπίζει μια συντονισμένη 
ευρωπαϊκή στρατηγική για την 
ανάκαμψη μετά την πανδημία και θα 
χρηματοδοτείται από δημόσιες και 
ιδιωτικές επενδύσεις κατά τη διττή 
μετάβαση προς μια ψηφιοποιημένη και 
με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα οικονομία·

Or. en
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Τροπολογία 81
Sara Skyttedal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. υπογραμμίζει ότι τα έργα έρευνας 
και καινοτομίας στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» 
αποτελούν καίριας σημασίας επενδύσεις 
προκειμένου να επιτευχθεί κλιματική 
ουδετερότητα έως το 2050, καθώς και 
ένα ανταγωνιστικό προβάδισμα για τις 
επιχειρήσεις και τους εργαζομένους της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 82
Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Leila Chaibi, Κωνσταντίνος 
Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. υπογραμμίζει ότι μια πολιτική 
λιτότητας αποδυναμώνει τόσο την 
εγχώρια ζήτηση όσο και τις δημόσιες 
επενδύσεις και, ως εκ τούτου, είναι 
ασυμβίβαστη με οποιαδήποτε φιλόδοξη 
βιομηχανική στρατηγική·

Or. en

Τροπολογία 83
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Cristian Ghinea, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. χαιρετίζει την πρόταση σχεδίου 
ανάκαμψης της ΕΕ που υπέβαλε η 
Επιτροπή στις 27 Μαΐου 2020, η οποία 
περιλαμβάνει έναν ενισχυμένο 
μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ 
(ΠΔΠ 2021-2027) και ένα νέο μέσο 
ανάκαμψης 750 δισεκατομμυρίων ευρώ - 
το «Next Generation EU», υπογραμμίζει, 
εν προκειμένω, τη σημασία των 
επενδύσεων σε βιομηχανικούς τομείς που 
επλήγησαν ιδιαίτερα από την κρίση μέσω 
του Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας που θα επιτρέψει την 
ανάπτυξη μιας στρατηγικής για βιώσιμη 
και ανταγωνιστική βιομηχανική πολιτική 
σε ολόκληρη την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 84
Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. θεωρεί ότι όλα τα προγράμματα 
και τα μέσα του «Next Generation EU» 
πρέπει να επικεντρωθούν στη 
διευκόλυνση ενεργών πολιτικών 
απασχόλησης στα κράτη μέλη της ΕΕ, 
ιδίως στον βιομηχανικό τομέα, καθώς και 
στην προώθηση της τηλεργασίας όποτε 
αυτό είναι δυνατόν, επενδύοντας σε 
ψηφιακές ικανότητες και ψηφιακές 
υποδομές, ειδικά για τις ΜΜΕ και τους 
αυτοαπασχολούμενούς μας·

Or. en
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Τροπολογία 85
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Cristian Ghinea, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2γ. υπογραμμίζει την ανάγκη η 
ευρωπαϊκή βιομηχανία να βασίζεται σε 
οικοσυστήματα που εστιάζουν στην 
επιχειρηματική ανακάλυψη και να 
επενδύσει στη δημιουργία νέων 
επιχειρήσεων και νέων ΜΜΕ που θα 
ενισχύσουν την έξυπνη εξειδίκευση και θα 
δημιουργήσουν φιλοδοξία για την 
ανάπτυξη και επέκταση των 
επιχειρήσεων· θεωρεί ότι η ανάπτυξη 
επιχειρηματικών δεξιοτήτων αποτελεί 
βασικό παράγοντα για την ανάπτυξη 
ανθεκτικότητας, δεδομένου ότι σε 
αρκετές περιφέρειες στην ΕΕ, το ποσοστό 
επιβίωσης των νεοφυών επιχειρήσεων και 
των ΜΜΕ εξακολουθεί να είναι χαμηλό· 
τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της 
επόμενης γενιάς επιχειρηματιών 
προκειμένου να διασφαλιστεί η εμφάνιση 
ταχέως αναπτυσσόμενων εταιρειών και 
εταιρειών-μονόκερων, το οποίο θα 
βοηθήσει την Ευρώπη να έχει σημαντικό 
αντίκτυπο στο παγκόσμιο βιομηχανικό 
τοπίο.

Or. en

Τροπολογία 86
Lukas Mandl

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η βιομηχανική πολιτική 
της ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνει 
στρατηγικές μετεγκατάστασης που 

3. θεωρεί ότι η βιομηχανική πολιτική 
της ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνει 
στρατηγικές που προωθούν την ανάκτηση 
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προωθούν την ανάκτηση από την ΕΕ 
ποιοτικών θέσεων απασχόλησης και 
ευκαιριών μεταποίησης, προκειμένου να 
αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και να 
αποφευχθεί η υπερβολική εξάρτηση από 
αλλοδαπούς παρόχους, ιδίως σε 
στρατηγικούς τομείς όπως υγεία, 
ψηφιοποίηση και ενέργεια, ενισχύοντας με 
τον τρόπο αυτό τη στρατηγική αυτονομία 
της ΕΕ·

από την ΕΕ ποιοτικών θέσεων 
απασχόλησης και ευκαιριών μεταποίησης, 
προκειμένου να αυξηθεί η 
ανταγωνιστικότητα και να αποφευχθεί η 
υπερβολική εξάρτηση από αλλοδαπούς 
παρόχους, ιδίως σε στρατηγικούς τομείς 
όπως υγεία, ψηφιοποίηση και ενέργεια, 
ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τη 
στρατηγική αυτονομία της ΕΕ· τονίζει ότι 
όλα τα κρατικά και κυβερνητικά επίπεδα 
θα πρέπει να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν 
για να ενισχύσουν την κεφαλαιοποίηση 
των εταιρειών· υπογραμμίζει ότι ο 
δημόσιος τομέας πρέπει ταυτόχρονα να 
αποφύγει όσο το δυνατόν περισσότερο 
οτιδήποτε οδηγεί σε νέες κρατικοποιήσεις 
εταιρειών·

Or. en

Τροπολογία 87
Ádám Kósa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η βιομηχανική πολιτική 
της ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνει 
στρατηγικές μετεγκατάστασης που 
προωθούν την ανάκτηση από την ΕΕ 
ποιοτικών θέσεων απασχόλησης και 
ευκαιριών μεταποίησης, προκειμένου να 
αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και να 
αποφευχθεί η υπερβολική εξάρτηση από 
αλλοδαπούς παρόχους, ιδίως σε 
στρατηγικούς τομείς όπως υγεία, 
ψηφιοποίηση και ενέργεια, ενισχύοντας με 
τον τρόπο αυτό τη στρατηγική αυτονομία 
της ΕΕ·

3. θεωρεί ότι η βιομηχανική πολιτική 
της ΕΕ πρέπει να εργαστεί προς την 
επιτάχυνση της καινοτομίας, ιδίως στους 
βασικούς τομείς της ψηφιοποίησης και 
της παραγωγής με ιδιαίτερη τομεακή 
εστίαση στην ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο, καθώς και να περιλαμβάνει 
στρατηγικές μετεγκατάστασης που 
προωθούν την ανάκτηση από την ΕΕ 
ποιοτικών θέσεων απασχόλησης και 
ευκαιριών μεταποίησης, προκειμένου να 
αυξηθεί η παγκόσμια ανταγωνιστικότητα 
των εθνικών οικονομιών των κρατών 
μελών της ΕΕ και να αποφευχθεί η 
υπερβολική εξάρτηση από αλλοδαπούς 
παρόχους, ιδίως σε στρατηγικούς τομείς 
όπως υγεία, ψηφιοποίηση και ενέργεια, 
ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τη 
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στρατηγική αυτονομία της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 88
Kim Van Sparrentak

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η βιομηχανική πολιτική 
της ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνει 
στρατηγικές μετεγκατάστασης που 
προωθούν την ανάκτηση από την ΕΕ 
ποιοτικών θέσεων απασχόλησης και 
ευκαιριών μεταποίησης, προκειμένου να 
αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και να 
αποφευχθεί η υπερβολική εξάρτηση από 
αλλοδαπούς παρόχους, ιδίως σε 
στρατηγικούς τομείς όπως υγεία, 
ψηφιοποίηση και ενέργεια, ενισχύοντας με 
τον τρόπο αυτό τη στρατηγική αυτονομία 
της ΕΕ·

3. θεωρεί ότι η βιομηχανική πολιτική 
της ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνει 
στρατηγικές μετεγκατάστασης που 
προωθούν την ανάκτηση από την ΕΕ 
ποιοτικών θέσεων απασχόλησης και 
ευκαιριών μεταποίησης, προκειμένου να 
αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα, η 
βιωσιμότητα και η ευημερία και να 
αποφευχθεί η υπερβολική εξάρτηση από 
αλλοδαπούς παρόχους, ιδίως σε 
στρατηγικούς τομείς όπως υγεία, 
ψηφιοποίηση και ενέργεια, ενισχύοντας με 
τον τρόπο αυτό τη στρατηγική αυτονομία 
της ΕΕ· η βιομηχανική πολιτική της ΕΕ 
θα πρέπει επίσης να υποστηρίζει τη 
βιώσιμη αστική και μικρής κλίμακας 
εξειδικευμένη μεταποίηση ως 
εναλλακτική λύση στη μεγάλης κλίμακας 
βιομηχανική παραγωγή·

Or. en

Τροπολογία 89
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η βιομηχανική πολιτική 
της ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνει 

3. θεωρεί ότι η νέα βιομηχανική 
πολιτική πρέπει να περιλαμβάνει 
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στρατηγικές μετεγκατάστασης που 
προωθούν την ανάκτηση από την ΕΕ 
ποιοτικών θέσεων απασχόλησης και 
ευκαιριών μεταποίησης, προκειμένου να 
αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και να 
αποφευχθεί η υπερβολική εξάρτηση από 
αλλοδαπούς παρόχους, ιδίως σε 
στρατηγικούς τομείς όπως υγεία, 
ψηφιοποίηση και ενέργεια, ενισχύοντας με 
τον τρόπο αυτό τη στρατηγική αυτονομία 
της ΕΕ·

στρατηγικές μετεγκατάστασης που 
εστιάζουν στην εγχώρια παραγωγικότητα 
με βάση την έρευνα και την καινοτομία 
και προωθούν την ανάκτηση από την ΕΕ 
ποιοτικών θέσεων απασχόλησης και 
ευκαιριών μεταποίησης, προκειμένου να 
αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και να 
αποφευχθεί η υπερβολική εξάρτηση από 
αλλοδαπούς παρόχους, ιδίως σε 
στρατηγικούς τομείς όπως υγεία, γεωργία, 
ψηφιοποίηση και ενέργεια, και στις 
αντίστοιχες αλυσίδες εφοδιασμού, 
ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τη 
στρατηγική αυτονομία της ΕΕ και 
διασφαλίζοντας την απασχόληση 
Ευρωπαίων εργαζομένων σε αυτούς τους 
τομείς·

Or. en

Τροπολογία 90
Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn Regner, Brando Benifei, Alicia Homs 
Ginel, Pierfrancesco Majorino

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η βιομηχανική πολιτική 
της ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνει 
στρατηγικές μετεγκατάστασης που 
προωθούν την ανάκτηση από την ΕΕ 
ποιοτικών θέσεων απασχόλησης και 
ευκαιριών μεταποίησης, προκειμένου να 
αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και να 
αποφευχθεί η υπερβολική εξάρτηση από 
αλλοδαπούς παρόχους, ιδίως σε 
στρατηγικούς τομείς όπως υγεία, 
ψηφιοποίηση και ενέργεια, ενισχύοντας με 
τον τρόπο αυτό τη στρατηγική αυτονομία 
της ΕΕ·

3. θεωρεί ότι η βιομηχανική πολιτική 
της ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνει 
στρατηγικές μετεγκατάστασης που 
προωθούν την ανάκτηση από την ΕΕ 
ποιοτικών θέσεων απασχόλησης και 
ευκαιριών μεταποίησης, προκειμένου να 
αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και να 
αποφευχθεί η υπερβολική εξάρτηση από 
αλλοδαπούς παρόχους, ιδίως σε 
στρατηγικούς τομείς όπως υγεία, 
ψηφιοποίηση και ενέργεια, ενισχύοντας με 
τον τρόπο αυτό τη στρατηγική αυτονομία 
της ΕΕ· ; τονίζει ότι οι κρατικές 
ενισχύσεις δεν πρέπει να προκαλέσουν τον 
κατακερματισμό της ευρωπαϊκής ενιαίας 
αγοράς ή να δημιουργήσουν ανισότητες 
μεταξύ βιομηχανικών επιχειρήσεων από 
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διαφορετικά κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 91
Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η βιομηχανική πολιτική 
της ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνει 
στρατηγικές μετεγκατάστασης που 
προωθούν την ανάκτηση από την ΕΕ 
ποιοτικών θέσεων απασχόλησης και 
ευκαιριών μεταποίησης, προκειμένου να 
αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και να 
αποφευχθεί η υπερβολική εξάρτηση από 
αλλοδαπούς παρόχους, ιδίως σε 
στρατηγικούς τομείς όπως υγεία, 
ψηφιοποίηση και ενέργεια, ενισχύοντας με 
τον τρόπο αυτό τη στρατηγική αυτονομία 
της ΕΕ·

3. θεωρεί ότι η βιομηχανική πολιτική 
της ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνει 
στρατηγικές μετεγκατάστασης που 
προωθούν την ανάκτηση από την ΕΕ 
ποιοτικών θέσεων απασχόλησης και 
ευκαιριών μεταποίησης, διασφαλίζοντας 
παράλληλα την ισόρροπη περιφερειακή 
ανάπτυξη μέσω της ενίσχυσης της 
πολιτικής συνοχής και των ευρωπαϊκών 
διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων 
(ΕΔΕΤ), προκειμένου να αυξηθεί η 
ανταγωνιστικότητα και να αποφευχθεί η 
υπερβολική εξάρτηση από αλλοδαπούς 
παρόχους, ιδίως σε στρατηγικούς τομείς 
όπως υγεία, ψηφιοποίηση και ενέργεια, 
ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τη 
στρατηγική αυτονομία της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 92
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Κωνσταντίνος 
Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η βιομηχανική πολιτική 
της ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνει 
στρατηγικές μετεγκατάστασης που 
προωθούν την ανάκτηση από την ΕΕ 

3. θεωρεί ότι η βιομηχανική πολιτική 
της ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνει 
στρατηγικές δημόσιων επενδύσεων που 
προωθούν την ανάκτηση ποιοτικών 
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ποιοτικών θέσεων απασχόλησης και 
ευκαιριών μεταποίησης, προκειμένου να 
αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και να 
αποφευχθεί η υπερβολική εξάρτηση από 
αλλοδαπούς παρόχους, ιδίως σε 
στρατηγικούς τομείς όπως υγεία, 
ψηφιοποίηση και ενέργεια, ενισχύοντας με 
τον τρόπο αυτό τη στρατηγική αυτονομία 
της ΕΕ·

θέσεων απασχόλησης και ευκαιριών 
μεταποίησης σε ολόκληρη την Ένωση, 
προκειμένου να υποστηριχτεί η ισότιμη 
και βιώσιμη ανάπτυξη όλων των 
περιφερειών της ΕΕ, ιδίως σε 
στρατηγικούς τομείς όπως υγεία, 
ψηφιοποίηση και ενέργεια· καλεί την 
Επιτροπή να προωθήσει τη χρήση 
δημόσιων επενδύσεων για τη δημιουργία 
υψηλής ποιότητας θέσεων εργασίας και 
την επίτευξη φιλόδοξων κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών στόχων·

Or. en

Τροπολογία 93
Marc Angel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η βιομηχανική πολιτική 
της ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνει 
στρατηγικές μετεγκατάστασης που 
προωθούν την ανάκτηση από την ΕΕ 
ποιοτικών θέσεων απασχόλησης και 
ευκαιριών μεταποίησης, προκειμένου να 
αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και να 
αποφευχθεί η υπερβολική εξάρτηση από 
αλλοδαπούς παρόχους, ιδίως σε 
στρατηγικούς τομείς όπως υγεία, 
ψηφιοποίηση και ενέργεια, ενισχύοντας με 
τον τρόπο αυτό τη στρατηγική αυτονομία 
της ΕΕ·

3. θεωρεί ότι η βιομηχανική πολιτική 
της ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνει 
στρατηγικές μετεγκατάστασης που 
προωθούν την ανάκτηση από την ΕΕ 
ποιοτικών θέσεων απασχόλησης και 
ευκαιριών μεταποίησης, προκειμένου να 
αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και να 
αποφευχθεί η υπερβολική εξάρτηση από 
αλλοδαπούς παρόχους, ιδίως σε 
στρατηγικούς τομείς όπως τρόφιμα, 
φάρμακα και ιατροτεχνολογικά προϊόντα, 
ψηφιοποίηση και ενέργεια, ενισχύοντας με 
τον τρόπο αυτό τη στρατηγική αυτονομία 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 94
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η βιομηχανική πολιτική 
της ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνει 
στρατηγικές μετεγκατάστασης που 
προωθούν την ανάκτηση από την ΕΕ 
ποιοτικών θέσεων απασχόλησης και 
ευκαιριών μεταποίησης, προκειμένου να 
αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και να 
αποφευχθεί η υπερβολική εξάρτηση από 
αλλοδαπούς παρόχους, ιδίως σε 
στρατηγικούς τομείς όπως υγεία, 
ψηφιοποίηση και ενέργεια, ενισχύοντας με 
τον τρόπο αυτό τη στρατηγική αυτονομία 
της ΕΕ·

3. θεωρεί ότι η βιομηχανική πολιτική 
της ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνει 
στρατηγικές μετεγκατάστασης που 
προωθούν την ανάκτηση από την ΕΕ 
ποιοτικών θέσεων απασχόλησης και 
ευκαιριών μεταποίησης, προκειμένου να 
αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και να 
αποφευχθεί η υπερβολική εξάρτηση από 
αλλοδαπούς παρόχους, ιδίως σε 
στρατηγικούς τομείς όπως υγεία, αλυσίδες 
τροφίμων, ψηφιοποίηση και ασφάλεια 
δεδομένων και ενέργεια, ενισχύοντας με 
τον τρόπο αυτό τη στρατηγική αυτονομία 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 95
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η βιομηχανική πολιτική 
της ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνει 
στρατηγικές μετεγκατάστασης που 
προωθούν την ανάκτηση από την ΕΕ 
ποιοτικών θέσεων απασχόλησης και 
ευκαιριών μεταποίησης, προκειμένου να 
αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και να 
αποφευχθεί η υπερβολική εξάρτηση από 
αλλοδαπούς παρόχους, ιδίως σε 
στρατηγικούς τομείς όπως υγεία, 
ψηφιοποίηση και ενέργεια, ενισχύοντας με 
τον τρόπο αυτό τη στρατηγική αυτονομία 
της ΕΕ·

3. θεωρεί ότι η βιομηχανική πολιτική 
της ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνει 
στρατηγικές μετεγκατάστασης που 
προωθούν την ανάκτηση από την ΕΕ 
ποιοτικών θέσεων απασχόλησης και 
ευκαιριών μεταποίησης, προκειμένου να 
αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και να 
αποφευχθεί η υπερβολική εξάρτηση από 
αλλοδαπούς παρόχους, ιδίως σε 
στρατηγικούς τομείς όπως υγεία, 
εφοδιασμός τροφίμων, ψηφιοποίηση και 
ενέργεια, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό 
τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 96
José Manuel Fernandes

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η βιομηχανική πολιτική 
της ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνει 
στρατηγικές μετεγκατάστασης που 
προωθούν την ανάκτηση από την ΕΕ 
ποιοτικών θέσεων απασχόλησης και 
ευκαιριών μεταποίησης, προκειμένου να 
αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και να 
αποφευχθεί η υπερβολική εξάρτηση από 
αλλοδαπούς παρόχους, ιδίως σε 
στρατηγικούς τομείς όπως υγεία, 
ψηφιοποίηση και ενέργεια, ενισχύοντας με 
τον τρόπο αυτό τη στρατηγική αυτονομία 
της ΕΕ·

3. θεωρεί ότι η βιομηχανική πολιτική 
της ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνει 
στρατηγικές μετεγκατάστασης που 
προωθούν την ανάκτηση από την ΕΕ 
ποιοτικών θέσεων απασχόλησης και 
ευκαιριών μεταποίησης, προκειμένου να 
αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και η 
συνοχή και να αποφευχθεί η υπερβολική 
εξάρτηση από αλλοδαπούς παρόχους, ιδίως 
σε στρατηγικούς τομείς όπως υγεία, 
ψηφιοποίηση και ενέργεια, ενισχύοντας με 
τον τρόπο αυτό τη στρατηγική αυτονομία 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 97
Sara Skyttedal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η βιομηχανική πολιτική 
της ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνει 
στρατηγικές μετεγκατάστασης που 
προωθούν την ανάκτηση από την ΕΕ 
ποιοτικών θέσεων απασχόλησης και 
ευκαιριών μεταποίησης, προκειμένου να 
αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και να 
αποφευχθεί η υπερβολική εξάρτηση από 
αλλοδαπούς παρόχους, ιδίως σε 
στρατηγικούς τομείς όπως υγεία, 
ψηφιοποίηση και ενέργεια, ενισχύοντας με 
τον τρόπο αυτό τη στρατηγική αυτονομία 
της ΕΕ·

3. θεωρεί ότι η βιομηχανική πολιτική 
της ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνει ορισμένους 
τομείς στρατηγικών μετεγκατάστασης, 
προκειμένου να αποφευχθεί η υπερβολική 
εξάρτηση από αλλοδαπούς παρόχους, ιδίως 
τομείς όπως υγεία, ψηφιοποίηση και 
ενέργεια, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό 
τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ· 
υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία 
των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού 
σε αυτούς τους τομείς·

Or. en
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Τροπολογία 98
Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, 
Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 – εδάφιο 1 (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

θεωρεί ότι η βιομηχανική πολιτική της 
Ένωσης μπορεί να επιτύχει μόνο μέσω 
ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού, 
συγκεντρώνοντας τους πόρους των 
Ευρωπαίων παραγόντων, των 
περιφερειακών και τοπικών θεσμών, των 
βιομηχανικών ομάδων, των κοινωνικών 
εταίρων, των πανεπιστημίων και των 
ερευνητικών ομάδων· υπογραμμίζει, εν 
προκειμένω, τη σημασία των δομών 
υποστήριξης, όπως τα δίκτυα ΜΜΕ, οι 
οργανισμοί περιφερειακής ανάπτυξης, οι 
ομάδες καινοτομίας και η παροχή 
συμβουλών σε νεοφυείς επιχειρήσεις για 
τη δημιουργία τοπικών και 
περιφερειακών βιομηχανικών αλυσίδων 
αξίας·

Or. en

Τροπολογία 99
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις 
στην υγεία και την ασφάλεια στην 
εργασία συμβάλλουν στην πρόληψη 
ασθενειών, ατυχημάτων και επιβλαβών 
σωματικών και ψυχοκοινωνικών πιέσεων 
που σχετίζονται με την εργασία και έχουν 
απτή θετική επίδραση στην οικονομία 
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συμβάλλοντας στην επίτευξη καλύτερων 
επιδόσεων και βιώσιμης επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα 
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάθε ένα 
ευρώ που δαπανάται για την υγεία και 
την ασφάλεια στην εργασία, αποδίδει 
τουλάχιστον δύο ευρώ· τονίζει ότι η υγεία 
και η ασφάλεια στην εργασία θα πρέπει 
να αποτελούν προτεραιότητα και στη νέα 
βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 100
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υπογραμμίζει τη σημασία μιας 
βιώσιμης στρατηγικής που δεν θέτει σε 
κίνδυνο την παγκόσμια 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και 
των ΜΜΕ και δεν θέτει σε κίνδυνο τους 
εργαζομένους τους. Τονίζει ότι οι ΜΜΕ 
πρέπει να αντιμετωπίσουν υπερβολική 
γραφειοκρατία και ότι η Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία αντιπροσωπεύει 
συνολικά δυσανάλογη πρόσθετη 
οικονομική επιβάρυνση ενόψει της 
κρίσης της νόσου COVID-19·

Or. en

Τροπολογία 101
Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. χαιρετίζει την αύξηση των πόρων 
που διατίθενται στο Ταμείο Δίκαιης 
Μετάβασης, δεδομένου ότι έως το 2030 
ενδέχεται να χαθούν 160.000 θέσεις 
εργασίας στον τομέα της εξόρυξης 
άνθρακα στο πλαίσιο της 
μακροπρόθεσμης διαδικασίας 
βιομηχανικής μετάβασης, ενώ άλλοι 
τομείς όπως οι βιομηχανίες έντασης 
ενέργειας ή η αυτοκινητοβιομηχανία, θα 
αντιμετωπίσουν επίσης βαθιές 
διαρθρωτικές αλλαγές·

Or. en

Τροπολογία 102
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, 
Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υπογραμμίζει ότι η βιομηχανική 
στρατηγική της ΕΕ θα πρέπει να 
αναπτυχθεί μαζί με πολιτικές απόκτησης 
δεξιοτήτων, επανεκπαίδευσης και 
αναβάθμισης δεξιοτήτων που 
αποσκοπούν στην ανάπτυξη των σωστών 
δεξιοτήτων για τη μετάβαση σε 
βιώσιμους τρόπους παραγωγής και 
παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις 
δεσμεύσεις της ΕΕ για την επίτευξη 
κλιματικά ουδέτερης οικονομίας έως το 
2050.

Or. en

Τροπολογία 103
Anne Sander
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υπογραμμίζει τον βασικό ρόλο των 
ΜΜΕ στην εφαρμογή και υλοποίηση της 
βιομηχανικής πολιτικής της ΕΕ και στην 
επίτευξη των στόχων της πράσινης και 
ψηφιακής μετάβασης· τονίζει συνεπώς τη 
σημασία της υποστήριξης της ανάπτυξής 
τους διευκολύνοντας την πρόσβαση σε 
κατάλληλες πηγές χρηματοδότησης και 
μειώνοντας τη διοικητική γραφειοκρατία.

Or. en

Τροπολογία 104
Sara Skyttedal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
προσεκτικά τον αντίκτυπο της εξάρτησης 
από τις ευρωπαϊκές εισαγωγές από τρίτες 
χώρες, ιδίως από την Κίνα και από άλλες 
χώρες όπου το κράτος ασκεί σημαντική 
επιρροή στην αγορά με άδικες συνέπειες 
για τις επιχειρήσεις και τους 
εργαζομένους στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 105
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. αναγνωρίζει την προσαρμοσμένη 
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προσέγγιση που θα ακολουθήσει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον σχεδιασμό 
των προγραμμάτων στο πλαίσιο της 
βιομηχανικής στρατηγικής· ζητεί αυτή η 
προσέγγιση να υλοποιηθεί με ρεαλιστική 
προοπτική που να καλύπτει την 
πραγματική ανάγκη κάθε 
οικοσυστήματος·

Or. en

Τροπολογία 106
Lukas Mandl

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. για την προστασία των 
ευρωπαϊκών θέσεων εργασίας, τονίζει την 
ανάγκη μεταρρύθμισης της νομοθεσίας 
περί ανταγωνισμού της ΕΕ, 
διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η ΕΕ 
πρέπει να παραμείνει ανοιχτή και 
ελκυστική για ξένες επενδύσεις στο 
πλαίσιο του κράτους δικαίου και των 
προτύπων της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 107
Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. καλεί τα κράτη μέλη και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίσουν 
μια δίκαιη μετάβαση σε βιώσιμα 
οικονομικά συστήματα ως απαραίτητη 
πτυχή της νέας βιομηχανικής 
στρατηγικής της ΕΕ, ιδίως για τις ΜΜΕ, 
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οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της 
ευρωπαϊκής οικονομίας· υποστηρίζει, εν 
προκειμένω, τη συμπληρωματικότητα με 
το νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική 
οικονομία, το οποίο αναμένεται να 
δημιουργήσει έως και 700.000 νέες θέσεις 
εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ έως το 
2030, πολλές από τις οποίες θα 
ωφελήσουν ιδιαίτερα τις ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 108
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. υπογραμμίζει την ανάγκη 
βελτίωσης της εικόνας του βιομηχανικού 
τομέα ως ακρογωνιαίου λίθου της 
οικονομίας, ο οποίος παρέχει μία στις 
πέντε θέσεις απασχόλησης και είναι 
υπεύθυνος για την πλειονότητα των 
ευρωπαϊκών εξαγωγών και επενδύσεων 
στην έρευνα και την καινοτομία· τονίζει 
επίσης την ανάγκη περαιτέρω βελτίωσης 
της εικόνας της επιχειρηματικότητας, η 
οποία είναι κρίσιμη για την καινοτομία, 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την 
ένταξη.

Or. en

Τροπολογία 109
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να δημιουργήσουν ένα 
υποστηρικτικό περιβάλλον για τις 
επιχειρήσεις που θα τους επιτρέψει να 
αναπτυχθούν και να εξελιχθούν με βάση 
τη μείωση της κανονιστικής επιβάρυνσης 
και τελικά την εξάλειψη ορισμένων 
φορολογικών υποχρεώσεων για τη 
διευκόλυνση της δημιουργίας νέων 
θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 110
Sara Skyttedal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. επισημαίνει ότι η ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα καθορίζεται 
πρωτίστως από το γενικό επιχειρηματικό 
κλίμα στην ΕΕ, ζητεί συνεπώς τη 
συνέχιση των εργασιών για την ενίσχυση 
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για 
τις ΜΜΕ και τις στρατηγικές 
βιομηχανίες·

Or. en

Τροπολογία 111
Lukas Mandl

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. τονίζει ότι για να διασφαλιστεί ο 
θεμιτός ανταγωνισμός, οι εταιρείες δεν 



PE653.758v01-00 60/99 AM\1207099EL.docx

EL

πρέπει να παρέχουν ανοικτή πρόσβαση 
στα εταιρικά τους δεδομένα, καθώς το 
απόρρητο των δεδομένων αποτελεί 
καίριο πλεονέκτημα για τις εταιρείες και, 
ως εκ τούτου, διασφαλίζει επίσης θέσεις 
εργασίας στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 112
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. επισημαίνει την ανάγκη παροχής 
επαρκούς προστασίας σε όλους τους 
εργαζομένους στους τομείς που 
πλήττονται περισσότερο από την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία πριν 
υλοποιηθεί οποιοδήποτε σχέδιο·

Or. en

Τροπολογία 113
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3γ. υπενθυμίζει ότι η 
αυτοκινητοβιομηχανία και ο τομέας του 
χάλυβα επηρεάζονται περισσότερο από 
τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19, 
καθώς και από τις αναμενόμενες αλλαγές 
στη μελλοντική οικονομία· θεωρεί ότι η 
νέα βιομηχανική στρατηγική θα πρέπει να 
αναλάβει δράσεις για αυτούς τους τομείς, 
συμπεριλαμβανομένης κατάλληλης 
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χρηματοδοτικής στήριξης·

Or. en

Τροπολογία 114
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3γ. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν τις απαραίτητες 
επενδύσεις σε υποδομές για να 
διασφαλιστεί η ευρεία πρόσβαση σε όλες 
τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, ιδίως στις 
αγροτικές περιοχές και στις περιφέρειες 
που καλύπτονται από το άρθρο 174 της 
ΣΛΕΕ και προκειμένου να ενθαρρυνθούν 
η επιχειρηματικότητα και νέες ευκαιρίες 
απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 115
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, 
Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn Regner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι η ικανότητα πρόσληψης 
και διατήρησης ενός εξειδικευμένου 
εργατικού δυναμικού είναι ουσιαστικής 
σημασίας για μια ανταγωνιστική 
βιομηχανία της ΕΕ· θεωρεί ότι η 
εκπαίδευση σε μελλοντοστραφείς τομείς, 
δεξιότητες και ικανότητες, ιδίως όσον 
αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση και τις ψηφιακές δεξιότητες, 
είναι ουσιαστικής σημασίας για να 

4. τονίζει ότι η ικανότητα πρόσληψης 
και διατήρησης ενός εξειδικευμένου 
εργατικού δυναμικού είναι ουσιαστικής 
σημασίας για μια ανταγωνιστική 
βιομηχανία της ΕΕ· θεωρεί ότι η 
εκπαίδευση σε μελλοντοστραφείς τομείς, 
δεξιότητες και ικανότητες, ιδίως όσον 
αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση και τις ψηφιακές δεξιότητες, 
είναι ουσιαστικής σημασίας για να 
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αντιμετωπιστούν οι υφιστάμενες ελλείψεις 
δεξιοτήτων·  πιστεύει ότι η δια βίου 
μάθηση αποτελεί προϋπόθεση για τη 
διασφάλιση αποτελεσματικής και έγκαιρης 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων και 
επαγγελματικής επιμόρφωσης των 
εργαζομένων, και θα πρέπει να αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής για 
τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ· καλεί, 
στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να 
διασφαλίσει τη συμπληρωματικότητα 
μεταξύ των στόχων της νέας βιομηχανικής 
στρατηγικής και του προσδοκώμενου, 
επικαιροποιημένου θεματολογίου 
δεξιοτήτων για την Ευρώπη·

αντιμετωπιστούν οι υφιστάμενες ελλείψεις 
δεξιοτήτων· πιστεύει ότι η δια βίου 
μάθηση αποτελεί προϋπόθεση για τη 
διασφάλιση αποτελεσματικής και έγκαιρης 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων και 
επαγγελματικής επιμόρφωσης των 
εργαζομένων, και θα πρέπει να αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής για 
τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ· 
υπογραμμίζει ότι τα ενεργά μέσα της 
αγοράς εργασίας, καθώς και η πρόσβαση 
σε συστήματα κοινωνικής ασφάλισης που 
βασίζονται στην αλληλεγγύη αποτελούν 
προϋπόθεση για την εξασφάλιση 
καταρτισμένου ευρωπαϊκού εργατικού 
δυναμικού· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την 
Επιτροπή να διασφαλίσει τη 
συμπληρωματικότητα μεταξύ των στόχων 
της νέας βιομηχανικής στρατηγικής και 
του προσδοκώμενου, επικαιροποιημένου 
θεματολογίου δεξιοτήτων για την Ευρώπη· 
υπενθυμίζει ότι οι αξιοπρεπείς συνθήκες 
εργασίας και απασχόλησης, καθώς και η 
κατάρτιση και η περαιτέρω εκπαίδευση 
εντός των επιχειρήσεων αποτελούν 
καθοριστικούς παράγοντες για την 
αντιμετώπιση των ελλείψεων δεξιοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 116
Kim Van Sparrentak

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι η ικανότητα πρόσληψης 
και διατήρησης ενός εξειδικευμένου 
εργατικού δυναμικού είναι ουσιαστικής 
σημασίας για μια ανταγωνιστική 
βιομηχανία της ΕΕ· θεωρεί ότι η 
εκπαίδευση σε μελλοντοστραφείς τομείς, 
δεξιότητες και ικανότητες, ιδίως όσον 
αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση και τις ψηφιακές δεξιότητες, 

4. τονίζει ότι η ικανότητα 
προσέλκυσης, πρόσληψης και διατήρησης 
ενός εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού 
είναι ουσιαστικής σημασίας για μια 
ανταγωνιστική βιομηχανία της ΕΕ· θεωρεί 
ότι οι ενεργές πολιτικές για την αγορά 
εργασίας, η εκπαίδευση, η δια βίου 
μάθηση, η κατάρτιση σε 
μελλοντοστραφείς τομείς και η 
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είναι ουσιαστικής σημασίας για να 
αντιμετωπιστούν οι υφιστάμενες ελλείψεις 
δεξιοτήτων· πιστεύει ότι η δια βίου 
μάθηση αποτελεί προϋπόθεση για τη 
διασφάλιση αποτελεσματικής και έγκαιρης 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων και 
επαγγελματικής επιμόρφωσης των 
εργαζομένων, και θα πρέπει να αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής για 
τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ· καλεί, 
στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να 
διασφαλίσει τη συμπληρωματικότητα 
μεταξύ των στόχων της νέας βιομηχανικής 
στρατηγικής και του προσδοκώμενου, 
επικαιροποιημένου θεματολογίου 
δεξιοτήτων για την Ευρώπη·

απασχόληση, η προσβάσιμη και προσιτή 
φροντίδα παιδιών, δεξιότητες και 
ικανότητες, ιδίως όσον αφορά την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 
και τις ψηφιακές δεξιότητες, είναι 
ουσιαστικής σημασίας για να 
αντιμετωπιστούν οι υφιστάμενες και 
μελλοντικές ελλείψεις δεξιοτήτων και 
προσφέρουν στους ανθρώπους 
μελλοντικές προοπτικές και εισοδήματα· 
πιστεύει ότι μια μακροπρόθεσμη 
στρατηγική και η αύξηση των 
επενδύσεων στη δια βίου μάθηση των 
ανθρώπινων πόρων αποτελούν 
προϋπόθεση για τη διασφάλιση 
αποτελεσματικής και έγκαιρης 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων και 
επαγγελματικής επιμόρφωσης των 
εργαζομένων και των αιτούντων εργασία, 
και θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της στρατηγικής για τη βιομηχανική 
πολιτική της ΕΕ· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, 
την Επιτροπή να διασφαλίσει τη 
συμπληρωματικότητα μεταξύ των στόχων 
της νέας βιομηχανικής στρατηγικής, των 
ευρωπαϊκών στόχων για το κλίμα, της 
πράσινης νέας συμφωνίας και του 
προσδοκώμενου, επικαιροποιημένου 
θεματολογίου δεξιοτήτων για την Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 117
Ádám Kósa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι η ικανότητα πρόσληψης 
και διατήρησης ενός εξειδικευμένου 
εργατικού δυναμικού είναι ουσιαστικής 
σημασίας για μια ανταγωνιστική 
βιομηχανία της ΕΕ· θεωρεί ότι η 
εκπαίδευση σε μελλοντοστραφείς τομείς, 
δεξιότητες και ικανότητες, ιδίως όσον 

4. τονίζει ότι η ικανότητα πρόσληψης 
και διατήρησης ενός εξειδικευμένου 
εργατικού δυναμικού γεφυρώνοντας τον 
φυσικό και ψηφιακό κόσμο είναι 
ουσιαστικής σημασίας για μια 
ανταγωνιστική βιομηχανία της ΕΕ· τονίζει 
ότι η ΕΕ θα προωθήσει την ανταλλαγή 
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αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση και τις ψηφιακές δεξιότητες, 
είναι ουσιαστικής σημασίας για να 
αντιμετωπιστούν οι υφιστάμενες ελλείψεις 
δεξιοτήτων· πιστεύει ότι η δια βίου 
μάθηση αποτελεί προϋπόθεση για τη 
διασφάλιση αποτελεσματικής και έγκαιρης 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων και 
επαγγελματικής επιμόρφωσης των 
εργαζομένων, και θα πρέπει να αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής για 
τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ· καλεί, 
στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να 
διασφαλίσει τη συμπληρωματικότητα 
μεταξύ των στόχων της νέας βιομηχανικής 
στρατηγικής και του προσδοκώμενου, 
επικαιροποιημένου θεματολογίου 
δεξιοτήτων για την Ευρώπη·

πληροφοριών, τη συνεργασία και τη 
δημιουργία εταιρικών σχέσεων μεταξύ 
όλων των παραγόντων της οικονομίας, με 
ιδιαίτερη έμφαση στα ερευνητικά και 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, θεωρεί ότι η 
εκπαίδευση σε μελλοντοστραφείς τομείς, 
δεξιότητες και ικανότητες, ιδίως όσον 
αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση και τις ψηφιακές δεξιότητες, 
είναι ουσιαστικής σημασίας για να 
αντιμετωπιστούν οι υφιστάμενες ελλείψεις 
δεξιοτήτων· πιστεύει ότι η δια βίου 
μάθηση και ο ψηφιακός γραμματισμός 
αποτελούν προϋπόθεση για τη διασφάλιση 
αποτελεσματικής και έγκαιρης 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων και 
επαγγελματικής επιμόρφωσης των 
εργαζομένων, και θα πρέπει να αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής για 
τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ· καλεί, 
στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να 
διασφαλίσει τη συμπληρωματικότητα 
μεταξύ των στόχων της νέας βιομηχανικής 
στρατηγικής και του προσδοκώμενου, 
επικαιροποιημένου θεματολογίου 
δεξιοτήτων για την Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 118
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι η ικανότητα πρόσληψης 
και διατήρησης ενός εξειδικευμένου 
εργατικού δυναμικού είναι ουσιαστικής 
σημασίας για μια ανταγωνιστική 
βιομηχανία της ΕΕ· θεωρεί ότι η 
εκπαίδευση σε μελλοντοστραφείς τομείς, 
δεξιότητες και ικανότητες, ιδίως όσον 
αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση και τις ψηφιακές δεξιότητες, 
είναι ουσιαστικής σημασίας για να 

4. τονίζει ότι η ικανότητα πρόσληψης 
και διατήρησης ενός εξειδικευμένου 
εργατικού δυναμικού είναι ουσιαστικής 
σημασίας για μια ανταγωνιστική 
βιομηχανία της ΕΕ· θεωρεί ότι η 
εκπαίδευση σε μελλοντοστραφείς τομείς, 
δεξιότητες και ικανότητες, ιδίως όσον 
αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση και τις ψηφιακές δεξιότητες, 
είναι ουσιαστικής σημασίας για να 
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αντιμετωπιστούν οι υφιστάμενες ελλείψεις 
δεξιοτήτων· πιστεύει ότι η δια βίου 
μάθηση αποτελεί προϋπόθεση για τη 
διασφάλιση αποτελεσματικής και έγκαιρης 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων και 
επαγγελματικής επιμόρφωσης των 
εργαζομένων, και θα πρέπει να αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής για 
τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ· καλεί, 
στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να 
διασφαλίσει τη συμπληρωματικότητα 
μεταξύ των στόχων της νέας βιομηχανικής 
στρατηγικής και του προσδοκώμενου, 
επικαιροποιημένου θεματολογίου 
δεξιοτήτων για την Ευρώπη·

αντιμετωπιστούν οι υφιστάμενες ελλείψεις 
δεξιοτήτων· πιστεύει ότι η δια βίου 
μάθηση αποτελεί προϋπόθεση για τη 
διασφάλιση αποτελεσματικής και έγκαιρης 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων και 
επαγγελματικής επιμόρφωσης των 
εργαζομένων, και θα πρέπει να αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής για 
τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ· καλεί, 
στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να 
διασφαλίσει τη συμπληρωματικότητα 
μεταξύ των στόχων της νέας βιομηχανικής 
στρατηγικής και του προσδοκώμενου, 
επικαιροποιημένου θεματολογίου 
δεξιοτήτων για την Ευρώπη, εστιάζοντας 
σε συγκεκριμένα μέτρα και συντονισμένες 
στρατηγικές για τους ενήλικες, 
προκειμένου να τους επιτρέψει να 
ενισχύσουν τις δεξιότητες και τα 
προσόντα τους ώστε να πληρούν τις 
σύγχρονες προδιαγραφές, τις απαιτήσεις 
και τις μεταβάσεις της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 119
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι η ικανότητα πρόσληψης 
και διατήρησης ενός εξειδικευμένου 
εργατικού δυναμικού είναι ουσιαστικής 
σημασίας για μια ανταγωνιστική 
βιομηχανία της ΕΕ· θεωρεί ότι η 
εκπαίδευση σε μελλοντοστραφείς τομείς, 
δεξιότητες και ικανότητες, ιδίως όσον 
αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση και τις ψηφιακές δεξιότητες, 
είναι ουσιαστικής σημασίας για να 
αντιμετωπιστούν οι υφιστάμενες ελλείψεις 
δεξιοτήτων· πιστεύει ότι η δια βίου 
μάθηση αποτελεί προϋπόθεση για τη 
διασφάλιση αποτελεσματικής και έγκαιρης 

4. τονίζει ότι η ικανότητα πρόσληψης 
και διατήρησης ενός εξειδικευμένου 
εργατικού δυναμικού είναι ουσιαστικής 
σημασίας για μια ανταγωνιστική 
βιομηχανία της ΕΕ· θεωρεί ότι η 
εκπαίδευση σε μελλοντοστραφείς τομείς, 
δεξιότητες και ικανότητες, ιδίως όσον 
αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση και τη διπλή κατάρτιση και τις 
ψηφιακές δεξιότητες, είναι ουσιαστικής 
σημασίας για να αντιμετωπιστούν οι 
υφιστάμενες ελλείψεις δεξιοτήτων· θεωρεί 
ότι η βιομηχανία και οι επιχειρήσεις της 
ΕΕ θα πρέπει να διαδραματίσουν βασικό 
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αναβάθμισης των δεξιοτήτων και 
επαγγελματικής επιμόρφωσης των 
εργαζομένων, και θα πρέπει να αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής για 
τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ· καλεί, 
στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να 
διασφαλίσει τη συμπληρωματικότητα 
μεταξύ των στόχων της νέας βιομηχανικής 
στρατηγικής και του προσδοκώμενου, 
επικαιροποιημένου θεματολογίου 
δεξιοτήτων για την Ευρώπη·

ρόλο στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη 
προγραμμάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, προκειμένου να διευκολυνθεί 
η μετάβαση στην αγορά εργασίας· 
πιστεύει ότι η δια βίου μάθηση αποτελεί 
προϋπόθεση για τη διασφάλιση 
αποτελεσματικής και έγκαιρης 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων και 
επαγγελματικής επιμόρφωσης των 
εργαζομένων, και θα πρέπει να αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής για 
τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ· καλεί, 
στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να 
διασφαλίσει τη συμπληρωματικότητα 
μεταξύ των στόχων της νέας βιομηχανικής 
στρατηγικής και του προσδοκώμενου, 
επικαιροποιημένου θεματολογίου 
δεξιοτήτων για την Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 120
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι η ικανότητα πρόσληψης 
και διατήρησης ενός εξειδικευμένου 
εργατικού δυναμικού είναι ουσιαστικής 
σημασίας για μια ανταγωνιστική 
βιομηχανία της ΕΕ· θεωρεί ότι η 
εκπαίδευση σε μελλοντοστραφείς τομείς, 
δεξιότητες και ικανότητες, ιδίως όσον 
αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση και τις ψηφιακές δεξιότητες, 
είναι ουσιαστικής σημασίας για να 
αντιμετωπιστούν οι υφιστάμενες ελλείψεις 
δεξιοτήτων· πιστεύει ότι η δια βίου 
μάθηση αποτελεί προϋπόθεση για τη 
διασφάλιση αποτελεσματικής και έγκαιρης 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων και 
επαγγελματικής επιμόρφωσης των 
εργαζομένων, και θα πρέπει να αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής για 

4. τονίζει ότι η ικανότητα πρόσληψης 
και διατήρησης ενός εξειδικευμένου 
εργατικού δυναμικού είναι ουσιαστικής 
σημασίας για μια ανταγωνιστική 
βιομηχανία της ΕΕ· θεωρεί ότι οι 
επενδύσεις στην εκπαίδευση σε 
μελλοντοστραφείς τομείς, δεξιότητες και 
ικανότητες, ιδίως όσον αφορά την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 
και τις ψηφιακές δεξιότητες, είναι 
ουσιαστικής σημασίας για να 
αντιμετωπιστούν οι υφιστάμενες ελλείψεις 
δεξιοτήτων· πιστεύει ότι η δια βίου 
μάθηση αποτελεί προϋπόθεση για τη 
διασφάλιση αποτελεσματικής και έγκαιρης 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων και 
επαγγελματικής επιμόρφωσης των 
εργαζομένων, και θα πρέπει να αποτελεί 
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τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ· καλεί, 
στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να 
διασφαλίσει τη συμπληρωματικότητα 
μεταξύ των στόχων της νέας βιομηχανικής 
στρατηγικής και του προσδοκώμενου, 
επικαιροποιημένου θεματολογίου 
δεξιοτήτων για την Ευρώπη·

αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής για 
τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ· καλεί, 
στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να 
διασφαλίσει τη συμπληρωματικότητα 
μεταξύ των στόχων της νέας βιομηχανικής 
στρατηγικής και του προσδοκώμενου, 
επικαιροποιημένου θεματολογίου 
δεξιοτήτων για την Ευρώπη· υπογραμμίζει 
ότι είναι σημαντικό οι ικανότητες να 
ταιριάζουν με τις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας· ζητεί τη βελτίωση της 
αναγνώρισης των προσόντων·

Or. en

Τροπολογία 121
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι η ικανότητα πρόσληψης 
και διατήρησης ενός εξειδικευμένου 
εργατικού δυναμικού είναι ουσιαστικής 
σημασίας για μια ανταγωνιστική 
βιομηχανία της ΕΕ· θεωρεί ότι η 
εκπαίδευση σε μελλοντοστραφείς τομείς, 
δεξιότητες και ικανότητες, ιδίως όσον 
αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση και τις ψηφιακές δεξιότητες, 
είναι ουσιαστικής σημασίας για να 
αντιμετωπιστούν οι υφιστάμενες ελλείψεις 
δεξιοτήτων· πιστεύει ότι η δια βίου 
μάθηση αποτελεί προϋπόθεση για τη 
διασφάλιση αποτελεσματικής και έγκαιρης 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων και 
επαγγελματικής επιμόρφωσης των 
εργαζομένων, και θα πρέπει να αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής για 
τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ· καλεί, 
στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να 
διασφαλίσει τη συμπληρωματικότητα 
μεταξύ των στόχων της νέας βιομηχανικής 
στρατηγικής και του προσδοκώμενου, 
επικαιροποιημένου θεματολογίου 

4. τονίζει ότι η ικανότητα πρόσληψης 
και διατήρησης ενός εξειδικευμένου 
εργατικού δυναμικού είναι ουσιαστικής 
σημασίας για μια ανταγωνιστική 
βιομηχανία της ΕΕ· considers education in 
future-oriented sectors, skills and 
competences, particularly as regards 
Vocational Education Training and digital 
skills, to be essential to address current 
skills shortages; υπογραμμίζει τη σημασία 
της συμμετοχής των εργαζομένων στη 
διοίκηση και την επιχειρηματικότητα, 
επίσης μέσω συνεταιρισμών και 
κοινωνικών επιχειρήσεων· πιστεύει ότι η 
δια βίου μάθηση αποτελεί προϋπόθεση για 
τη διασφάλιση αποτελεσματικής και 
έγκαιρης αναβάθμισης των δεξιοτήτων και 
επαγγελματικής επιμόρφωσης των 
εργαζομένων, και θα πρέπει να αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής για 
τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ· καλεί, 
στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να 
διασφαλίσει τη συμπληρωματικότητα 
μεταξύ των στόχων της νέας βιομηχανικής 
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δεξιοτήτων για την Ευρώπη· στρατηγικής και του προσδοκώμενου, 
επικαιροποιημένου θεματολογίου 
δεξιοτήτων για την Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 122
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Κωνσταντίνος 
Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι η ικανότητα πρόσληψης 
και διατήρησης ενός εξειδικευμένου 
εργατικού δυναμικού είναι ουσιαστικής 
σημασίας για μια ανταγωνιστική 
βιομηχανία της ΕΕ· θεωρεί ότι η 
εκπαίδευση σε μελλοντοστραφείς τομείς, 
δεξιότητες και ικανότητες, ιδίως όσον 
αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση και τις ψηφιακές δεξιότητες, 
είναι ουσιαστικής σημασίας για να 
αντιμετωπιστούν οι υφιστάμενες ελλείψεις 
δεξιοτήτων· πιστεύει ότι η δια βίου 
μάθηση αποτελεί προϋπόθεση για τη 
διασφάλιση αποτελεσματικής και έγκαιρης 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων και 
επαγγελματικής επιμόρφωσης των 
εργαζομένων, και θα πρέπει να αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής για 
τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ· καλεί, 
στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να 
διασφαλίσει τη συμπληρωματικότητα 
μεταξύ των στόχων της νέας βιομηχανικής 
στρατηγικής και του προσδοκώμενου, 
επικαιροποιημένου θεματολογίου 
δεξιοτήτων για την Ευρώπη·

4. τονίζει ότι η ικανότητα πρόσληψης 
και διατήρησης ενός εξειδικευμένου 
εργατικού δυναμικού είναι ουσιαστικής 
σημασίας για μια σταθερή και βιώσιμη 
βιομηχανία της ΕΕ· θεωρεί ότι οι 
υψηλότεροι μισθοί και οι καλύτερες 
συνθήκες εργασίας είναι, εν προκειμένω, 
υψίστης σημασίας· θεωρεί ότι η 
εκπαίδευση σε μελλοντοστραφείς τομείς, 
δεξιότητες και ικανότητες, ιδίως όσον 
αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση και τις ψηφιακές δεξιότητες, 
είναι επίσης σημαντική για να 
αντιμετωπιστούν οι υφιστάμενες ελλείψεις 
δεξιοτήτων· πιστεύει ότι η δια βίου 
μάθηση θα μπορούσε να συμβάλει στη 
διασφάλιση αποτελεσματικής και έγκαιρης 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων και 
επαγγελματικής επιμόρφωσης των 
εργαζομένων, και θα πρέπει να αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής για 
τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ· καλεί, 
στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να 
διασφαλίσει τη συμπληρωματικότητα 
μεταξύ των στόχων της νέας βιομηχανικής 
στρατηγικής και του προσδοκώμενου, 
επικαιροποιημένου θεματολογίου 
δεξιοτήτων για την Ευρώπη·

Or. en
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Τροπολογία 123
Λουκάς Φουρλάς

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι η ικανότητα πρόσληψης 
και διατήρησης ενός εξειδικευμένου 
εργατικού δυναμικού είναι ουσιαστικής 
σημασίας για μια ανταγωνιστική 
βιομηχανία της ΕΕ· θεωρεί ότι η 
εκπαίδευση σε μελλοντοστραφείς τομείς, 
δεξιότητες και ικανότητες, ιδίως όσον 
αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση και τις ψηφιακές δεξιότητες, 
είναι ουσιαστικής σημασίας για να 
αντιμετωπιστούν οι υφιστάμενες ελλείψεις 
δεξιοτήτων· πιστεύει ότι η δια βίου 
μάθηση αποτελεί προϋπόθεση για τη 
διασφάλιση αποτελεσματικής και έγκαιρης 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων και 
επαγγελματικής επιμόρφωσης των 
εργαζομένων, και θα πρέπει να αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής για 
τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ· καλεί, 
στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να 
διασφαλίσει τη συμπληρωματικότητα 
μεταξύ των στόχων της νέας βιομηχανικής 
στρατηγικής και του προσδοκώμενου, 
επικαιροποιημένου θεματολογίου 
δεξιοτήτων για την Ευρώπη·

4. τονίζει ότι η ικανότητα πρόσληψης 
και διατήρησης ενός εξειδικευμένου 
εργατικού δυναμικού είναι ουσιαστικής 
σημασίας για μια ανταγωνιστική 
βιομηχανία της ΕΕ· θεωρεί ότι η 
εκπαίδευση σε μελλοντοστραφείς τομείς, 
δεξιότητες και ικανότητες, ιδίως όσον 
αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση και τις ψηφιακές δεξιότητες, 
είναι ουσιαστικής σημασίας για να 
αντιμετωπιστούν οι υφιστάμενες ελλείψεις 
δεξιοτήτων· πιστεύει ότι η δια βίου 
μάθηση αποτελεί προϋπόθεση για τη 
διασφάλιση αποτελεσματικής και έγκαιρης 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων και 
επαγγελματικής επιμόρφωσης των 
εργαζομένων, και θα πρέπει να αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής για 
τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ· καλεί, 
στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να 
διασφαλίσει τη συμπληρωματικότητα 
μεταξύ των στόχων της νέας βιομηχανικής 
στρατηγικής και του προσδοκώμενου, 
επικαιροποιημένου θεματολογίου 
δεξιοτήτων για την Ευρώπη· θα πρέπει να 
διερευνηθούν πρόσθετα μέσα για την 
αύξηση της σύγκλισης των αγορών 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 124
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι η ικανότητα πρόσληψης 
και διατήρησης ενός εξειδικευμένου 
εργατικού δυναμικού είναι ουσιαστικής 
σημασίας για μια ανταγωνιστική 
βιομηχανία της ΕΕ· θεωρεί ότι η 
εκπαίδευση σε μελλοντοστραφείς τομείς, 
δεξιότητες και ικανότητες, ιδίως όσον 
αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση και τις ψηφιακές δεξιότητες, 
είναι ουσιαστικής σημασίας για να 
αντιμετωπιστούν οι υφιστάμενες ελλείψεις 
δεξιοτήτων· πιστεύει ότι η δια βίου 
μάθηση αποτελεί προϋπόθεση για τη 
διασφάλιση αποτελεσματικής και έγκαιρης 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων και 
επαγγελματικής επιμόρφωσης των 
εργαζομένων, και θα πρέπει να αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής για 
τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ· καλεί, 
στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να 
διασφαλίσει τη συμπληρωματικότητα 
μεταξύ των στόχων της νέας βιομηχανικής 
στρατηγικής και του προσδοκώμενου, 
επικαιροποιημένου θεματολογίου 
δεξιοτήτων για την Ευρώπη·

4. τονίζει ότι η ικανότητα πρόσληψης 
και διατήρησης ενός εξειδικευμένου 
εργατικού δυναμικού είναι ουσιαστικής 
σημασίας για μια ανταγωνιστική 
βιομηχανία της ΕΕ· θεωρεί ότι η 
εκπαίδευση σε μελλοντοστραφείς τομείς, 
δεξιότητες και ικανότητες, ιδίως όσον 
αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση και τις ψηφιακές δεξιότητες, 
είναι ουσιαστικής σημασίας για να 
αντιμετωπιστούν οι υφιστάμενες ελλείψεις 
δεξιοτήτων· πιστεύει ότι η εξατομικευμένη 
δια βίου μάθηση αποτελεί προϋπόθεση για 
τη διασφάλιση αποτελεσματικής και 
έγκαιρης αναβάθμισης των δεξιοτήτων και 
επαγγελματικής επιμόρφωσης των 
εργαζομένων, και θα πρέπει να αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής για 
τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ· καλεί, 
στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να 
διασφαλίσει τη συμπληρωματικότητα 
μεταξύ των στόχων της νέας βιομηχανικής 
στρατηγικής και του προσδοκώμενου, 
επικαιροποιημένου θεματολογίου 
δεξιοτήτων για την Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 125
Kim Van Sparrentak

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. πιστεύει ότι η ανάκαμψη από την 
κρίση της νόσου COVID-19 πρέπει να 
επισπεύσει τη μετάβαση σε μια κυκλική, 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία και 
κοινωνία που προσφέρει νέες ευκαιρίες 
για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και 
τον εκσυγχρονισμό του βιομηχανικού 
τομέα της Ευρώπης δημιουργώντας νέες 



AM\1207099EL.docx 71/99 PE653.758v01-00

EL

αγορές, ιδίως μέσω της ενεργειακής 
απόδοσης, της κλιμάκωσης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της 
προώθησης καινοτόμων μοντέλων όπως 
η ανακύκλωση, η επαναχρησιμοποίηση 
και η επισκευή, με την καθιέρωση του 
δικαιώματος επισκευής, συμβάλλοντας 
παράλληλα στην ευημερία των ανθρώπων 
και μειώνοντας την κατανάλωση 
ενέργειας και πόρων και, συνεπώς, το 
κόστος στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 126
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, 
Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. αναγνωρίζει ότι οι ελλείψεις 
δεξιοτήτων είναι από τις μεγαλύτερες 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα 
οι επιχειρήσεις, οι οποίες εμποδίζουν την 
παραγωγή και την ανάπτυξη· πιστεύει ότι 
οι επιχειρήσεις είναι βασικοί παράγοντες 
στην προώθηση της ανάπτυξης 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων· καλεί την 
ΕΕ και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν 
και να υποστηρίξουν την καλύτερη 
συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων και επιχειρήσεων για την 
παροχή των νέων δεξιοτήτων για τα νέα 
επαγγέλματα και τους τομείς που θα 
προκύψουν από τη μετάβαση σε μια 
βιώσιμη, ψηφιακή και πράσινη 
οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 127
Jordi Cañas
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. τονίζει ότι προτεραιότητα της 
νέας βιομηχανικής στρατηγικής για την 
Ευρώπη θα πρέπει να είναι η προώθηση 
του ευρωπαϊκού επιχειρηματικού 
πνεύματος, της δια βίου εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, καθώς και συγκεκριμένων 
μέτρων επαγγελματικής επιμόρφωσης με 
στόχο τη δημιουργία ισχυρού και 
ανθεκτικού εργατικού δυναμικού· ζητεί η 
βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ να λάβει 
υπόψη τις διάφορες περιφέρειες της ΕΕ 
και τις διάφορες αγορές εργασίας των 
κρατών μελών της ΕΕ, προκειμένου να 
διασφαλιστούν η συνοχή μεταξύ της 
εσωτερικής αγοράς και ίσες συνθήκες 
απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 128
Marc Angel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
επαρκείς απαντήσεις σε περαιτέρω 
τομεακές αλλαγές που απαιτούν 
κατάλληλο πρόγραμμα επαγγελματικής 
επιμόρφωσης για εργαζομένων ο χώρος 
εργασίας των οποίων πρόκειται να 
εξαφανιστεί ή να αντικατασταθεί από τη 
ρομποτική· προκειμένου, επίσης, να 
ενισχυθεί η ενιαία αγορά, τονίζει την 
ανάγκη αντιμετώπισης πιθανών 
κοινωνιακών αντιδράσεων, καθώς και 
ανάπτυξης εννοιών και ιδεών που 
μπορούν να αποτελέσουν απάντηση σε 
αυτές τις προκλήσεις, 
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συμπεριλαμβανομένων των πιθανών 
φορολογικών πτυχών των χώρων 
εργασίας που έχουν αντικατασταθεί από 
τη ρομποτική·

Or. en

Τροπολογία 129
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. τονίζει την ανάγκη ταχύτερης 
ένταξης νέων μαθητευομένων στην αγορά 
εργασίας μέσω υψηλής ποιότητας, 
αμειβόμενης πρακτικής άσκησης· καλεί 
τα κράτη μέλη να προωθούν την 
εκπαιδευτική κουλτούρα της ΕΕΚ από 
την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, κατά την 
οποία αποφασίζεται η επαγγελματική 
σταδιοδρομία και η εκπαιδευτική πορεία 
της ΕΕΚ γίνεται μια επιθυμητή και 
προβλέψιμη πορεία·

Or. en

Τροπολογία 130
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. τονίζει ότι ο κοινωνικός διάλογος 
σε όλα τα επίπεδα και οι ισχυροί 
κοινωνικοί εταίροι είναι καίριας 
σημασίας για την από κοινού 
αντιμετώπιση των οικονομικών και 
βιομηχανικών προκλήσεων σε συνεργασία 
με τους εργαζομένους και τους εργοδότες, 
καθώς και για την πρόβλεψη των 
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αλλαγών και τον καθορισμό κοινών 
στρατηγικών για τις εταιρείες και τους 
εργαζόμενους, ώστε να ανανεώνονται και 
να διαχειρίζονται επιτυχώς τις αλλαγές·

Or. en

Τροπολογία 131
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. επισημαίνει ότι η ανάπτυξη 
τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης 
δημιουργεί σοβαρές ηθικές προκλήσεις 
για το μέλλον της αγοράς εργασίας· 
συνιστά στην Επιτροπή να συνεκτιμά το 
πρόβλημα αυτό κατά τις αξιολογήσεις 
αντικτύπου που διεξάγει σχετικά με τη 
νομοθεσία για την ΤΝ·

Or. en

Τροπολογία 132
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. τονίζει τον ρόλο της 
προσβασιμότητας των μαθησιακών 
δραστηριοτήτων στη δημιουργία μιας 
κουλτούρας δια βίου μάθησης· καλεί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει και 
να ενθαρρύνει περισσότερες ευκαιρίες 
πρόσβασης σε δραστηριότητες δια βίου 
μάθησης, όπως προγράμματα 
πανεπιστημίων για ενήλικες και 
ηλικιωμένους, δημόσια κέντρα μάθησης, 
κουπόνια για μαθησιακές 
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δραστηριότητες, δημόσια ανοικτά μαζικά 
διαδικτυακά μαθήματα, περισσότερα 
κονδύλια για ΟΚΠ στον εκπαιδευτικό 
τομέα, κεφάλαια και δραστηριότητες 
μεταβάσεων στη σταδιοδρομία.

Or. en

Τροπολογία 133
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, 
Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. τονίζει ότι οι υψηλής κατάρτισης 
και εξειδίκευσης εργαζόμενοι αποτελούν 
σημαντικό πόρο για την καινοτομία και 
την ανταγωνιστικότητα· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν την κινητικότητα εντός της 
εσωτερικής αγοράς, εξαλείφοντας όλα τα 
εναπομένοντα εμπόδια, διασφαλίζοντας 
τη δυνατότητα μεταφοράς και την πλήρη 
αναγνώριση των δεξιοτήτων και των 
επαγγελματικών προσόντων και την 
αποτελεσματική προστασία του 
δικαιώματος κοινωνικής ασφάλισης των 
μετακινούμενων ατόμων εντός της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 134
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. καλεί την Επιτροπή να 
συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη για 
τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την 
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τήρηση των ευρωπαϊκών κανόνων 
δεοντολογίας και ασφάλειας για την ΤΝ· 
σημειώνει ότι η ΕΕ έχει τις δυνατότητες 
να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε παγκόσμιο 
επίπεδο για την προώθηση μιας 
κοινωνικά υπεύθυνης προσέγγισης και 
χρήσης αυτής της τεχνολογίας·

Or. en

Τροπολογία 135
Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. ενθαρρύνει την ανάγκη 
δημιουργίας μιας ομάδας προβλέψεων 
της ΕΕ που θα απαρτίζεται από τη 
βιομηχανία, τους κοινωνικούς εταίρους 
και άλλα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη για 
να εντοπίσει μελλοντικά κενά και 
ελλείψεις δεξιοτήτων με τη βοήθεια της 
τεχνητής νοημοσύνης και των 
δυνατοτήτων των μαζικών δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 136
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Cristian Ghinea, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4γ. χαιρετίζει το έργο του 
Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης (ETF), ιδίως στην 
επαγγελματική εκπαίδευση, στην 
προώθηση της κινητικότητας και στην 
παροχή βοήθειας στις χώρες εταίρους 
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που πραγματοποιούν τις μεταβάσεις τους 
και αναπτύσσουν το ανθρώπινο κεφάλαιο 
μέσω της μεταρρύθμισης των 
συστημάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και της αγοράς εργασίας· 
ζητεί περισσότερη συνεργασία σχετικά με 
την ανταλλαγή συμπερασμάτων, 
πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών 
μεταξύ του CEDEFOP, του 
EUROFOUND, της ΕΥΕΔ και της 
Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 137
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4γ. θεωρεί ότι απαιτούνται επείγοντα 
μέτρα προκειμένου να ικανοποιηθεί η 
τρέχουσα και μελλοντική ζήτηση για 
ειδικευμένους εργαζόμενους· καλεί την 
ΕΕ και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν και 
να αναπτύξουν περαιτέρω τις πολιτικές 
προσέλκυσης ερευνητών, σπουδαστών 
υψηλών επιδόσεων και εργαζομένων 
υψηλής ειδίκευσης από τρίτες χώρες.

Or. en

Τροπολογία 138
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4γ. υπογραμμίζει ότι η νέα 
βιομηχανική στρατηγική θα πρέπει να 
υποστηρίζει τους ίσους όρους 



PE653.758v01-00 78/99 AM\1207099EL.docx

EL

ανταγωνισμού και τη συνοχή στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 139
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Cristian Ghinea, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4δ. ζητεί καλύτερη πρόβλεψη από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή των απαιτούμενων 
δεξιοτήτων σε όλους τους τομείς και τη 
βιομηχανία, ώστε να υπάρξει προσαρμογή 
στις αλλαγές που απαιτεί μια νέα πράσινη 
οικονομία και, ειδικότερα, να 
δημιουργηθούν μοντέλα για τις 
επιπτώσεις που θα έχουν στην 
απασχόληση τα σενάρια απαλλαγής από 
τις ανθρακούχες εκπομπές· ενθαρρύνει 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει τη 
διαδικασία διαβούλευσης με όλα τα 
σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων παρόχων ΕΕΚ, 
πανεπιστημίων, δημόσιων υπηρεσιών 
απασχόλησης, εταιρειών, 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, τοπικών 
και περιφερειακών αρχών.

Or. en

Τροπολογία 140
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4δ. πιστεύει ότι η νέα βιομηχανική 
στρατηγική θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
την ποικιλομορφία των ΜΜΕ από άποψη 
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μεγέθους, ηλικίας ή τομέα· αναγνωρίζει, 
επιπλέον, ότι οι πράσινοι και ψηφιακοί 
μετασχηματισμοί ενδέχεται να 
αποτελέσουν πρόκληση για ορισμένες 
ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παράσχουν περισσότερη 
υποστήριξη για τις αρχικές επενδύσεις 
που απαιτούν τα κυκλικά και πιο πράσινα 
επιχειρηματικά μοντέλα και να άρουν 
τυχόν υφιστάμενες διοικητικές 
επιβαρύνσεις που αντιμετωπίζουν οι 
ΜΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 141
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4δ. ζητεί να συμπεριληφθούν στη 
στρατηγική οι ανάγκες των λιγότερο 
προηγμένων τεχνολογικά βιομηχανικών 
περιφερειών που εξαρτώνται σε μεγάλο 
βαθμό από τα στερεά ορυκτά καύσιμα, 
όπως η ευρυζωνική διαδικτυακή κάλυψη· 
τονίζει την ανάγκη να συμπεριληφθεί ο 
κίνδυνος να υπάρξουν απώλειες θέσεων 
εργασίας λόγω της βιομηχανικής 
μετάβασης·

Or. en

Τροπολογία 142
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, 
Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 ε (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4ε. επισημαίνει ότι οι πολίτες της ΕΕ 
και οι επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ 
θα πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες να 
επωφεληθούν από τους βιομηχανικούς 
μετασχηματισμούς· καλεί την ΕΕ και τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η 
μετάβαση προς πιο ψηφιακές, καινοτόμες 
και βιώσιμες βιομηχανίες θα ενισχύσει 
την οικονομική ανάπτυξη και την 
ευημερία και δεν θα οδηγήσει σε 
αποκλεισμό ή κοινωνική και γεωγραφική 
πόλωση.

Or. en

Τροπολογία 143
Miriam Lexmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι η πρόσφατη πανδημία 
έχει καταδείξει τη σημασία των ψηφιακών 
λύσεων, ιδίως της τηλεργασίας, και την 
ανάγκη θέσπισης κατευθυντήριων 
γραμμών και κανονισμών σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο·  πιστεύει ότι η τηλεργασία 
προσφέρει ευκαιρίες, όπως καλύτερη 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής, μειωμένες εκπομπές 
CO2 ως προς τις καθημερινές μετακινήσεις 
και ενισχυμένες ευκαιρίες απασχόλησης 
για άτομα με αναπηρία· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει νομοθετικό πλαίσιο 
ενόψει της ρύθμισης των όρων της 
τηλεργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ·

5. θεωρεί ότι η πρόσφατη πανδημία 
έχει καταδείξει τη σημασία των ψηφιακών 
λύσεων, ιδίως της τηλεργασίας, και την 
ανάγκη θέσπισης κατευθυντήριων 
γραμμών και κανονισμών σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο· πιστεύει ότι η τηλεργασία 
προσφέρει ευκαιρίες, όπως καλύτερη 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής, μειωμένες εκπομπές 
CO2 ως προς τις καθημερινές μετακινήσεις 
και ενισχυμένες ευκαιρίες απασχόλησης 
για άτομα με αναπηρία, γονείς με μικρά 
παιδιά ή άτυπους φροντιστές που 
φροντίζουν τους εξαρτώμενους συγγενείς 
τους· καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
νομοθετικό πλαίσιο ενόψει της ρύθμισης 
των όρων της τηλεργασίας σε ολόκληρη 
την ΕΕ· τονίζει, ωστόσο, ότι πρέπει εν 
προκειμένω να δοθεί μεγαλύτερη 
προσοχή στην κατάσταση και ιδιαίτερα 
στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής 
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και προσωπικής ζωής των γονέων με 
μικρά παιδιά ή των άτυπων φροντιστών, 
ειδικά εάν η τηλεργασία πρόκειται να 
εφαρμοστεί σε περιόδους κρίσεων στο 
μέλλον, καθώς αποδείχθηκε 
προβληματική κατά τη διάρκεια της 
κρίσης της νόσου Covid-19, όταν τα 
περισσότερα σχολεία και οι περισσότεροι 
παιδικοί σταθμοί έκλεισαν και οι γονείς 
και οι φροντιστές έπρεπε να συνδυάσουν 
τα καθήκοντα φροντίδας των παιδιών με 
την τηλεργασία.

Or. en

Τροπολογία 144
Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, Pierfrancesco 
Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta 
Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn Regner, Brando Benifei

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι η πρόσφατη πανδημία 
έχει καταδείξει τη σημασία των ψηφιακών 
λύσεων, ιδίως της τηλεργασίας, και την 
ανάγκη θέσπισης κατευθυντήριων 
γραμμών και κανονισμών σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο· πιστεύει ότι η τηλεργασία 
προσφέρει ευκαιρίες, όπως καλύτερη 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής, μειωμένες εκπομπές 
CO2 ως προς τις καθημερινές μετακινήσεις 
και ενισχυμένες ευκαιρίες απασχόλησης 
για άτομα με αναπηρία· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει νομοθετικό πλαίσιο 
ενόψει της ρύθμισης των όρων της 
τηλεργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ·

5. υπενθυμίζει ότι η πρόσφατη 
πανδημία υπογράμμισε τη σημασία των 
ψηφιακών λύσεων, ιδίως της τηλεργασίας, 
και την ανάγκη θέσπισης κοινών κανόνων 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προστασία 
της υγείας και της ασφάλειας των 
εργαζομένων· σημειώνει ότι η τηλεργασία 
προσφέρει ευκαιρίες, όπως καλύτερη 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής, μειωμένες εκπομπές 
CO2 ως προς τις καθημερινές μετακινήσεις 
και ενισχυμένες ευκαιρίες απασχόλησης 
για άτομα με αναπηρία, ενώ ταυτόχρονα 
υπάρχουν κίνδυνοι που σχετίζονται με την 
ψυχική υγεία των εργαζομένων, καθώς 
και γενικά προβλήματα που σχετίζονται 
με το κοινωνικό, επαγγελματικό και 
ψηφιακό χάσμα, το οποίο αποτελεί ένα 
ιδιαίτερο πρόβλημα· καλεί την Επιτροπή 
να προτείνει οδηγία σχετικά με τους 
αξιοπρεπείς όρους εργασίας και 
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απασχόλησης στην ψηφιακή οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 145
Marc Botenga, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι η πρόσφατη πανδημία 
έχει καταδείξει τη σημασία των ψηφιακών 
λύσεων, ιδίως της τηλεργασίας, και την 
ανάγκη θέσπισης κατευθυντήριων 
γραμμών και κανονισμών σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο· πιστεύει ότι η τηλεργασία 
προσφέρει ευκαιρίες, όπως καλύτερη 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής, μειωμένες εκπομπές 
CO2 ως προς τις καθημερινές μετακινήσεις 
και ενισχυμένες ευκαιρίες απασχόλησης 
για άτομα με αναπηρία· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει νομοθετικό πλαίσιο 
ενόψει της ρύθμισης των όρων της 
τηλεργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ·

5. θεωρεί ότι η πρόσφατη πανδημία 
έχει καταδείξει τη σημασία των ψηφιακών 
λύσεων, ιδίως της τηλεργασίας, και την 
ανάγκη θέσπισης κατευθυντήριων 
γραμμών και κανονισμών σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο· πιστεύει ότι η τηλεργασία 
προσφέρει τόσο κινδύνους όσο και 
ευκαιρίες για την καλύτερη ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής 
ζωής, μειωμένες εκπομπές CO2 ως προς 
τις καθημερινές μετακινήσεις και 
ενισχυμένες ευκαιρίες απασχόλησης για 
άτομα με αναπηρία· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει νομοθετικό πλαίσιο ενόψει της 
ρύθμισης των όρων της τηλεργασίας σε 
ολόκληρη την ΕΕ για την υπεράσπιση των 
ύψιστων προτύπων απασχόλησης και την 
αποφυγή τυχόν αποδυνάμωσης των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων και της 
συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων·

Or. en

Τροπολογία 146
Kim Van Sparrentak

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι η πρόσφατη πανδημία 
έχει καταδείξει τη σημασία των ψηφιακών 

5. θεωρεί ότι η πρόσφατη πανδημία 
έχει τονίσει περαιτέρω τη σημασία της 
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λύσεων, ιδίως της τηλεργασίας, και την 
ανάγκη θέσπισης κατευθυντήριων 
γραμμών και κανονισμών σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο· πιστεύει ότι η τηλεργασία 
προσφέρει ευκαιρίες, όπως καλύτερη 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής, μειωμένες εκπομπές 
CO2 ως προς τις καθημερινές μετακινήσεις 
και ενισχυμένες ευκαιρίες απασχόλησης 
για άτομα με αναπηρία· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει νομοθετικό πλαίσιο 
ενόψει της ρύθμισης των όρων της 
τηλεργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ·

εξεύρεσης φιλικών προς το περιβάλλον 
και ψηφιακών λύσεων, ιδίως της 
τηλεργασίας, για παράδειγμα, και την 
ανάγκη θέσπισης κατευθυντήριων 
γραμμών και κανονισμών σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο· πιστεύει ότι η τηλεργασία 
προσφέρει ευκαιρίες, όπως καλύτερη 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής, μειωμένες εκπομπές 
CO2 ως προς τις καθημερινές μετακινήσεις 
και ενισχυμένες ευκαιρίες απασχόλησης 
για άτομα με αναπηρία, καθώς και για 
νέους και άτομα σε απομακρυσμένες 
περιοχές· καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
νομοθετικό πλαίσιο ενόψει της ρύθμισης 
των όρων της τηλεργασίας σε ολόκληρη 
την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 147
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι η πρόσφατη πανδημία 
έχει καταδείξει τη σημασία των ψηφιακών 
λύσεων, ιδίως της τηλεργασίας, και την 
ανάγκη θέσπισης κατευθυντήριων 
γραμμών και κανονισμών σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο· πιστεύει ότι η τηλεργασία 
προσφέρει ευκαιρίες, όπως καλύτερη 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής, μειωμένες εκπομπές 
CO2 ως προς τις καθημερινές μετακινήσεις 
και ενισχυμένες ευκαιρίες απασχόλησης 
για άτομα με αναπηρία· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει νομοθετικό 
πλαίσιο ενόψει της ρύθμισης των όρων 
της τηλεργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ·

5. θεωρεί ότι η πρόσφατη πανδημία 
έχει καταδείξει τη σημασία των ψηφιακών 
λύσεων, ιδίως της τηλεργασίας, και την 
ανάγκη θέσπισης κατευθυντήριων 
γραμμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο· πιστεύει 
ότι η τηλεργασία προσφέρει ευκαιρίες, 
όπως καλύτερη ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, 
μειωμένες εκπομπές CO2 ως προς τις 
καθημερινές μετακινήσεις και ενισχυμένες 
ευκαιρίες απασχόλησης για άτομα με 
αναπηρία·

Or. en
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Τροπολογία 148
Sara Skyttedal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι η πρόσφατη πανδημία 
έχει καταδείξει τη σημασία των ψηφιακών 
λύσεων, ιδίως της τηλεργασίας, και την 
ανάγκη θέσπισης κατευθυντήριων 
γραμμών και κανονισμών σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο· πιστεύει ότι η τηλεργασία 
προσφέρει ευκαιρίες, όπως καλύτερη 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής, μειωμένες εκπομπές 
CO2 ως προς τις καθημερινές μετακινήσεις 
και ενισχυμένες ευκαιρίες απασχόλησης 
για άτομα με αναπηρία· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει νομοθετικό 
πλαίσιο ενόψει της ρύθμισης των όρων 
της τηλεργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ·

5. θεωρεί ότι η πρόσφατη πανδημία 
έχει καταδείξει τη σημασία των ψηφιακών 
λύσεων, ιδίως της τηλεργασίας, και την 
ανάγκη θέσπισης κατευθυντήριων 
γραμμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο· πιστεύει 
ότι η τηλεργασία προσφέρει ευκαιρίες, 
όπως καλύτερη ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, 
μειωμένες εκπομπές CO2 ως προς τις 
καθημερινές μετακινήσεις και ενισχυμένες 
ευκαιρίες απασχόλησης για άτομα με 
αναπηρία·

Or. en

Τροπολογία 149
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι η πρόσφατη πανδημία 
έχει καταδείξει τη σημασία των ψηφιακών 
λύσεων, ιδίως της τηλεργασίας, και την 
ανάγκη θέσπισης κατευθυντήριων 
γραμμών και κανονισμών σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο· πιστεύει ότι η τηλεργασία 
προσφέρει ευκαιρίες, όπως καλύτερη 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής, μειωμένες εκπομπές 
CO2 ως προς τις καθημερινές μετακινήσεις 
και ενισχυμένες ευκαιρίες απασχόλησης 
για άτομα με αναπηρία· καλεί την 

5. θεωρεί ότι η πρόσφατη πανδημία 
έχει καταδείξει τη σημασία των ψηφιακών 
λύσεων, ιδίως της τηλεργασίας, και την 
ανάγκη θέσπισης κατευθυντήριων 
γραμμών και κανονισμών σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο· πιστεύει ότι η τηλεργασία 
προσφέρει ευκαιρίες, όπως καλύτερη 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής, μειωμένες εκπομπές 
CO2 ως προς τις καθημερινές μετακινήσεις 
και ενισχυμένες ευκαιρίες απασχόλησης 
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Επιτροπή να προτείνει νομοθετικό 
πλαίσιο ενόψει της ρύθμισης των όρων 
της τηλεργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ·

για άτομα με αναπηρία·

Or. en

Τροπολογία 150
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι η πρόσφατη πανδημία 
έχει καταδείξει τη σημασία των ψηφιακών 
λύσεων, ιδίως της τηλεργασίας, και την 
ανάγκη θέσπισης κατευθυντήριων 
γραμμών και κανονισμών σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο· πιστεύει ότι η τηλεργασία 
προσφέρει ευκαιρίες, όπως καλύτερη 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής, μειωμένες εκπομπές 
CO2 ως προς τις καθημερινές μετακινήσεις 
και ενισχυμένες ευκαιρίες απασχόλησης 
για άτομα με αναπηρία· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει νομοθετικό πλαίσιο 
ενόψει της ρύθμισης των όρων της 
τηλεργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ·

5. θεωρεί ότι η πρόσφατη πανδημία 
έχει καταδείξει τη σημασία των ψηφιακών 
λύσεων, ιδίως της τηλεργασίας, και την 
ανάγκη θέσπισης κατευθυντήριων 
γραμμών και κανονισμών σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο· πιστεύει ότι η τηλεργασία 
προσφέρει ευκαιρίες, όπως καλύτερη 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής, μειωμένες εκπομπές 
CO2 ως προς τις καθημερινές μετακινήσεις 
και ενισχυμένες ευκαιρίες απασχόλησης 
για άτομα με αναπηρία· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει νομοθετικό πλαίσιο 
ενόψει της ρύθμισης των όρων της 
τηλεργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 151
Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, 
Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 – εδάφιο 1 (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις στην υγεία 
και την ασφάλεια στην εργασία 
συμβάλλουν στην πρόληψη ασθενειών, 
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ατυχημάτων και επιβλαβών σωματικών 
και ψυχοκοινωνικών πιέσεων που 
σχετίζονται με την εργασία και έχουν 
απτή θετική επίδραση στην οικονομία 
συμβάλλοντας στην επίτευξη καλύτερων 
επιδόσεων και βιώσιμης επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα 
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάθε ένα 
ευρώ που δαπανάται για την υγεία και 
την ασφάλεια στην εργασία, αποδίδει 
τουλάχιστον δύο ευρώ· τονίζει ότι η υγεία 
και η ασφάλεια στην εργασία θα πρέπει 
να αποτελούν προτεραιότητα και στη νέα 
βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 152
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να προτείνει μια φιλόδοξη 
επικαιροποίηση του ευρωπαϊκού σχεδίου 
δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση, η 
οποία εκδημοκρατίζει την εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση, περιλαμβάνει τη δια βίου 
μάθηση και τη μη τυπική εκπαίδευση, 
εξασφαλίζει καλύτερη χρηματοδότηση 
ώστε να καταστούν οι ψηφιακές 
δεξιότητες απόλυτη προτεραιότητα και 
αυξάνει τη συνεργασία μεταξύ των 
κρατών μελών· καλεί την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να διερευνήσει τον σοβαρό 
ρόλο και τις δυνατότητες της 
τηλεργασίας και της τηλεμάθησης στον 
δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, χωρίς να 
μένει κανένας στο περιθώριο.

Or. en
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Τροπολογία 153
Lukas Mandl

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. τονίζει ότι η πολιτική για το κλίμα 
θα πρέπει να υλοποιηθεί κατά τρόπο που 
να υποστηρίζει τις νέες τεχνολογίες, τις 
επενδύσεις και την καινοτομία και, κατά 
συνέπεια, τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας· υπογραμμίζει ότι, ενώ η 
οικολογική μετάβαση έχει τη δυνατότητα 
να δημιουργήσει νέες πράσινες θέσεις 
εργασίας, κάθε σχέδιο για την απαλλαγή 
των ευρωπαϊκών βιομηχανιών από τις 
ανθρακούχες εκπομπές πρέπει να 
συνοδεύεται από έναν συμβατό με τον 
ΠΟΕ μηχανισμό συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα που συμπληρώνει 
τα υφιστάμενα μέτρα διαρροής άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 154
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν αποτελεσματικά πλαίσια 
προληπτικής αναδιάρθρωσης και ένα 
πλαίσιο δεύτερης ευκαιρίας, ώστε οι 
έντιμοι οφειλέτες που αντιμετωπίζουν 
οικονομικές δυσκολίες να 
αποκαταστήσουν τη βιωσιμότητά τους, 
να αποφύγουν την αφερεγγυότητα και να 
μην αποτρέπονται να δοκιμάσουν νέες 
ιδέες·

Or. en
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Τροπολογία 155
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει ότι η ισόρροπη 
εκπροσώπηση των φύλων και η επίτευξη 
της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 
πρέπει να αποτελούν βασικές αρχές της 
βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ· καλεί 
την Επιτροπή να συμπεριλάβει τη 
διάσταση του φύλου στη στρατηγική της 
για τη βιομηχανική πολιτική, ιδίως στα 
μέτρα για την αντιμετώπιση των 
ψηφιακών και των πράσινων 
μετασχηματισμών, και να ενθαρρύνει τη 
συμμετοχή των γυναικών στην ψηφιακή 
επιχειρηματικότητα, στους τομείς STEM, 
καθώς και στην εκπαίδευση και την 
απασχόληση στον τομέα των ΤΠΕ, 
προκειμένου να αποφευχθεί ένα 
βιομηχανικό και ψηφιακό χάσμα των 
φύλων·

6. τονίζει ότι η ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών πρέπει να αποτελούν 
βασικές αρχές της βιομηχανικής 
στρατηγικής της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή 
να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των γυναικών 
στην ψηφιακή επιχειρηματικότητα, στους 
τομείς STEM, καθώς και στην εκπαίδευση 
και την απασχόληση στον τομέα των ΤΠΕ·

Or. en

Τροπολογία 156
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, 
Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn Regner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει ότι η ισόρροπη 
εκπροσώπηση των φύλων και η επίτευξη 
της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 
πρέπει να αποτελούν βασικές αρχές της 
βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ· καλεί 
την Επιτροπή να συμπεριλάβει τη 

6. τονίζει ότι η ισόρροπη 
εκπροσώπηση των φύλων και η επίτευξη 
της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 
πρέπει να αποτελούν βασικές αρχές της 
βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ· καλεί 
την Επιτροπή να συμπεριλάβει τη 
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διάσταση του φύλου στη στρατηγική της 
για τη βιομηχανική πολιτική, ιδίως στα 
μέτρα για την αντιμετώπιση των ψηφιακών 
και των πράσινων μετασχηματισμών, και 
να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των γυναικών 
στην ψηφιακή επιχειρηματικότητα, στους 
τομείς STEM, καθώς και στην εκπαίδευση 
και την απασχόληση στον τομέα των ΤΠΕ, 
προκειμένου να αποφευχθεί ένα 
βιομηχανικό και ψηφιακό χάσμα των 
φύλων·

διάσταση του φύλου στη στρατηγική της 
για τη βιομηχανική πολιτική, ιδίως στα 
μέτρα για την αντιμετώπιση των ψηφιακών 
και των πράσινων μετασχηματισμών, και 
να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των γυναικών 
στην ψηφιακή επιχειρηματικότητα, στους 
τομείς STEM, καθώς και στην εκπαίδευση 
και την απασχόληση στον τομέα των ΤΠΕ, 
προκειμένου να ξεπεραστεί το 
βιομηχανικό και ψηφιακό χάσμα των 
φύλων· καλεί τα κράτη μέλη να άρουν τα 
τα εμπόδια για τη θέσπιση της οδηγίας 
σχετικά με τις γυναίκες σε διοικητικά 
συμβούλια που προτάθηκε ήδη το 2012, 
προκειμένου να αυξηθεί το ποσοστό των 
γυναικών σε διευθυντικές θέσεις·

Or. en

Τροπολογία 157
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει ότι η ισόρροπη 
εκπροσώπηση των φύλων και η επίτευξη 
της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 
πρέπει να αποτελούν βασικές αρχές της 
βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ· καλεί 
την Επιτροπή να συμπεριλάβει τη 
διάσταση του φύλου στη στρατηγική της 
για τη βιομηχανική πολιτική, ιδίως στα 
μέτρα για την αντιμετώπιση των 
ψηφιακών και των πράσινων 
μετασχηματισμών, και να ενθαρρύνει τη 
συμμετοχή των γυναικών στην ψηφιακή 
επιχειρηματικότητα, στους τομείς STEM, 
καθώς και στην εκπαίδευση και την 
απασχόληση στον τομέα των ΤΠΕ, 
προκειμένου να αποφευχθεί ένα 
βιομηχανικό και ψηφιακό χάσμα των 
φύλων·

6. τονίζει ότι η ισόρροπη 
εκπροσώπηση των φύλων και η επίτευξη 
της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 
πρέπει να αποτελούν βασικές αρχές της 
νέας βιομηχανικής στρατηγικής· καλεί τα 
κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή 
των γυναικών στην ψηφιακή 
επιχειρηματικότητα, στους τομείς STEM, 
καθώς και στην εκπαίδευση και την 
απασχόληση στον τομέα των ΤΠΕ, 
προκειμένου να αποφευχθεί ένα 
βιομηχανικό και ψηφιακό χάσμα των 
φύλων·
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Or. en

Τροπολογία 158
Kim Van Sparrentak

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει ότι η ισόρροπη 
εκπροσώπηση των φύλων και η επίτευξη 
της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 
πρέπει να αποτελούν βασικές αρχές της 
βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ· καλεί 
την Επιτροπή να συμπεριλάβει τη 
διάσταση του φύλου στη στρατηγική της 
για τη βιομηχανική πολιτική, ιδίως στα 
μέτρα για την αντιμετώπιση των ψηφιακών 
και των πράσινων μετασχηματισμών, και 
να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των γυναικών 
στην ψηφιακή επιχειρηματικότητα, στους 
τομείς STEM, καθώς και στην εκπαίδευση 
και την απασχόληση στον τομέα των ΤΠΕ, 
προκειμένου να αποφευχθεί ένα 
βιομηχανικό και ψηφιακό χάσμα των 
φύλων·

6. τονίζει ότι η ισόρροπη 
εκπροσώπηση των φύλων, η βελτίωση της 
κατάστασης των γυναικών στην αγορά 
εργασίας και η επίτευξη της ισότητας 
μεταξύ ανδρών και γυναικών πρέπει να 
αποτελούν βασικές αρχές της 
βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ· καλεί 
την Επιτροπή να συμπεριλάβει τη 
διάσταση του φύλου στη στρατηγική της 
για τη βιομηχανική πολιτική, ιδίως στα 
μέτρα για την αντιμετώπιση των ψηφιακών 
και των πράσινων μετασχηματισμών, και 
να ενισχύσει τη συμμετοχή των γυναικών 
στην ψηφιακή επιχειρηματικότητα, στους 
τομείς STEM, καθώς και στην εκπαίδευση 
και την απασχόληση στον τομέα των ΤΠΕ, 
προκειμένου να αποφευχθεί ένα 
βιομηχανικό και ψηφιακό χάσμα των 
φύλων·

Or. en

Τροπολογία 159
Sara Skyttedal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει ότι η ισόρροπη 
εκπροσώπηση των φύλων και η επίτευξη 
της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 
πρέπει να αποτελούν βασικές αρχές της 
βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ· καλεί 

6. τονίζει τη σημασία της 
συνεκτίμησης της ισόρροπης 
εκπροσώπησης των φύλων και της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 
κατά τη διαμόρφωση της βιομηχανικής 
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την Επιτροπή να συμπεριλάβει τη 
διάσταση του φύλου στη στρατηγική της 
για τη βιομηχανική πολιτική, ιδίως στα 
μέτρα για την αντιμετώπιση των ψηφιακών 
και των πράσινων μετασχηματισμών, και 
να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των γυναικών 
στην ψηφιακή επιχειρηματικότητα, στους 
τομείς STEM, καθώς και στην εκπαίδευση 
και την απασχόληση στον τομέα των ΤΠΕ, 
προκειμένου να αποφευχθεί ένα 
βιομηχανικό και ψηφιακό χάσμα των 
φύλων·

στρατηγικής της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή 
να συμπεριλάβει τη διάσταση του φύλου 
στη στρατηγική της για τη βιομηχανική 
πολιτική, ιδίως στα μέτρα για την 
αντιμετώπιση των ψηφιακών και των 
πράσινων μετασχηματισμών, και να 
ενθαρρύνει τη συμμετοχή των γυναικών 
στην ψηφιακή επιχειρηματικότητα, στους 
τομείς STEM, καθώς και στην εκπαίδευση 
και την απασχόληση στον τομέα των ΤΠΕ, 
προκειμένου να αποφευχθεί ένα 
βιομηχανικό και ψηφιακό χάσμα των 
φύλων·

Or. en

Τροπολογία 160
Ádám Kósa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει ότι η ισόρροπη 
εκπροσώπηση των φύλων και η επίτευξη 
της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 
πρέπει να αποτελούν βασικές αρχές της 
βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ· καλεί 
την Επιτροπή να συμπεριλάβει τη 
διάσταση του φύλου στη στρατηγική της 
για τη βιομηχανική πολιτική, ιδίως στα 
μέτρα για την αντιμετώπιση των 
ψηφιακών και των πράσινων 
μετασχηματισμών, και να ενθαρρύνει τη 
συμμετοχή των γυναικών στην ψηφιακή 
επιχειρηματικότητα, στους τομείς STEM, 
καθώς και στην εκπαίδευση και την 
απασχόληση στον τομέα των ΤΠΕ, 
προκειμένου να αποφευχθεί ένα 
βιομηχανικό και ψηφιακό χάσμα των 
φύλων·

6. τονίζει ότι η ισόρροπη 
εκπροσώπηση των φύλων και η επίτευξη 
της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 
πρέπει να αποτελούν βασικές αρχές της 
βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ· καλεί 
την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τους 
ψηφιακούς και τους πράσινους 
μετασχηματισμούς, και να ενθαρρύνει τη 
συμμετοχή των γυναικών στην ψηφιακή 
επιχειρηματικότητα, στους τομείς STEM, 
καθώς και στην εκπαίδευση και την 
απασχόληση στον τομέα των ΤΠΕ, 
προκειμένου να αποφευχθεί ένα 
βιομηχανικό και ψηφιακό χάσμα των 
φύλων λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 
περισσότερες γυναίκες παρά άνδρες είχαν 
ολοκληρώσει τουλάχιστον την ανώτερη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση·

Or. en
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Τροπολογία 161
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Κωνσταντίνος 
Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει ότι η ισόρροπη 
εκπροσώπηση των φύλων και η επίτευξη 
της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 
πρέπει να αποτελούν βασικές αρχές της 
βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ· καλεί 
την Επιτροπή να συμπεριλάβει τη 
διάσταση του φύλου στη στρατηγική της 
για τη βιομηχανική πολιτική, ιδίως στα 
μέτρα για την αντιμετώπιση των ψηφιακών 
και των πράσινων μετασχηματισμών, και 
να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των γυναικών 
στην ψηφιακή επιχειρηματικότητα, στους 
τομείς STEM, καθώς και στην εκπαίδευση 
και την απασχόληση στον τομέα των ΤΠΕ, 
προκειμένου να αποφευχθεί ένα 
βιομηχανικό και ψηφιακό χάσμα των 
φύλων·

6. τονίζει ότι η ισόρροπη 
εκπροσώπηση των φύλων και η επίτευξη 
της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 
πρέπει να αποτελούν βασικές αρχές της 
βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ· καλεί 
την Επιτροπή να συμπεριλάβει τη 
διάσταση του φύλου στη στρατηγική της 
για τη βιομηχανική πολιτική, ιδίως στα 
μέτρα για την αντιμετώπιση των ψηφιακών 
και των πράσινων μετασχηματισμών, και 
να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των γυναικών 
στην ψηφιακή οικονομία, στους τομείς 
STEM, καθώς και στην εκπαίδευση και 
την απασχόληση στον τομέα των ΤΠΕ, 
προκειμένου να εξαλειφθεί οποιοδήποτε 
βιομηχανικό και ψηφιακό χάσμα των 
φύλων·

Or. en

Τροπολογία 162
Lukas Mandl

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει ότι η ισόρροπη 
εκπροσώπηση των φύλων και η επίτευξη 
της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 
πρέπει να αποτελούν βασικές αρχές της 
βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ· καλεί 
την Επιτροπή να συμπεριλάβει τη 
διάσταση του φύλου στη στρατηγική της 
για τη βιομηχανική πολιτική, ιδίως στα 
μέτρα για την αντιμετώπιση των ψηφιακών 
και των πράσινων μετασχηματισμών, και 

6. τονίζει ότι η ισόρροπη 
εκπροσώπηση των φύλων και η επίτευξη 
της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 
πρέπει να αποτελούν βασικές αρχές της 
βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ· καλεί 
την Επιτροπή να συμπεριλάβει τη 
διάσταση του φύλου στη στρατηγική της 
για τη βιομηχανική πολιτική, ιδίως στα 
μέτρα για την αντιμετώπιση των ψηφιακών 
και των πράσινων μετασχηματισμών, 
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να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των γυναικών 
στην ψηφιακή επιχειρηματικότητα, στους 
τομείς STEM, καθώς και στην εκπαίδευση 
και την απασχόληση στον τομέα των ΤΠΕ, 
προκειμένου να αποφευχθεί ένα 
βιομηχανικό και ψηφιακό χάσμα των 
φύλων·

ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή των 
γυναικών στην ψηφιακή 
επιχειρηματικότητα, στους τομείς STEM, 
καθώς και στην εκπαίδευση και την 
απασχόληση στον τομέα των ΤΠΕ, 
προκειμένου να αποφευχθεί ένα 
βιομηχανικό και ψηφιακό χάσμα των 
φύλων·

Or. en

Τροπολογία 163
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει ότι η ισόρροπη 
εκπροσώπηση των φύλων και η επίτευξη 
της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 
πρέπει να αποτελούν βασικές αρχές της 
βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ· καλεί 
την Επιτροπή να συμπεριλάβει τη 
διάσταση του φύλου στη στρατηγική της 
για τη βιομηχανική πολιτική, ιδίως στα 
μέτρα για την αντιμετώπιση των ψηφιακών 
και των πράσινων μετασχηματισμών, και 
να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των γυναικών 
στην ψηφιακή επιχειρηματικότητα, στους 
τομείς STEM, καθώς και στην εκπαίδευση 
και την απασχόληση στον τομέα των ΤΠΕ, 
προκειμένου να αποφευχθεί ένα 
βιομηχανικό και ψηφιακό χάσμα των 
φύλων·

6. τονίζει ότι η ισόρροπη 
εκπροσώπηση των φύλων και η επίτευξη 
της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 
είναι μία από τις αρχές της ΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή να συμπεριλάβει τη διάσταση 
του φύλου στη στρατηγική της για τη 
βιομηχανική πολιτική, ιδίως στα μέτρα για 
την αντιμετώπιση των ψηφιακών και των 
πράσινων μετασχηματισμών, και να 
ενθαρρύνει τη συμμετοχή των γυναικών 
στην ψηφιακή επιχειρηματικότητα, στους 
τομείς STEM, καθώς και στην εκπαίδευση 
και την απασχόληση στον τομέα των ΤΠΕ, 
προκειμένου να αποφευχθεί ένα 
βιομηχανικό και ψηφιακό χάσμα των 
φύλων·

Or. en

Τροπολογία 164
Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, Pierfrancesco 
Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta 
Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn Regner, Brando Benifei
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 – εδάφιο 1 (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

καλεί την Ένωση, τα κράτη μέλη και τους 
κοινωνικούς εταίρους να εξαλείψουν 
τυχόν μισθολογικές διακρίσεις λόγω 
ηλικίας ή φύλου στον βιομηχανικό τομέα 
και να διασφαλίσουν, σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία και πρακτική, ότι όλοι 
οι εργαζόμενοι δικαιούνται επαρκείς και 
δίκαιους μισθούς είτε μέσω συλλογικών 
συμφωνιών είτε μέσω αξιοπρεπών 
νόμιμων κατώτατων μισθών, 
λαμβάνοντας υπόψη τον θετικό 
αντίκτυπό τους στην ανταγωνιστικότητα, 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη 
φτώχεια των εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 165
Ádám Kósa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
ότι η στρατηγική για την περίοδο μετά το 
2020 αντιμετωπίζει και προωθεί την 
ένταξη των ατόμων με αναπηρίες σε 
βιομηχανικούς τομείς και χώρους 
εργασίας, μέσω της καταπολέμησης των 
διακρίσεων και της διασφάλισης της 
προσβασιμότητας με εξάλειψη των 
φυσικών, ψηφιακών και κοινωνικών 
φραγμών.

7. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
ότι η στρατηγική για την περίοδο μετά το 
2020 αντιμετωπίζει και προωθεί την 
ένταξη των ατόμων με αναπηρίες σε 
βιομηχανικούς τομείς και χώρους 
εργασίας, μέσω της καταπολέμησης των 
διακρίσεων και της διασφάλισης της 
προσβασιμότητας με εξάλειψη των 
φυσικών, ψηφιακών και κοινωνικών 
φραγμών και αξιοποιώντας τις ψηφιακές 
υποστηρικτικές τεχνολογίες.

Or. en
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Τροπολογία 166
Kim Van Sparrentak

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
ότι η στρατηγική για την περίοδο μετά το 
2020 αντιμετωπίζει και προωθεί την 
ένταξη των ατόμων με αναπηρίες σε 
βιομηχανικούς τομείς και χώρους 
εργασίας, μέσω της καταπολέμησης των 
διακρίσεων και της διασφάλισης της 
προσβασιμότητας με εξάλειψη των 
φυσικών, ψηφιακών και κοινωνικών 
φραγμών.

7. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
ότι η στρατηγική για την περίοδο μετά το 
2020 αντιμετωπίζει και προωθεί την 
ένταξη των ατόμων με αναπηρίες σε 
βιομηχανικούς τομείς, χώρους εργασίας 
και την κοινωνία στο σύνολό της, μέσω 
της καταπολέμησης των διακρίσεων και 
της διασφάλισης της προσβασιμότητας με 
εξάλειψη των φυσικών, ψηφιακών και 
κοινωνικών φραγμών.

Or. en

Τροπολογία 167
José Manuel Fernandes

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
ότι η στρατηγική για την περίοδο μετά το 
2020 αντιμετωπίζει και προωθεί την 
ένταξη των ατόμων με αναπηρίες σε 
βιομηχανικούς τομείς και χώρους 
εργασίας, μέσω της καταπολέμησης των 
διακρίσεων και της διασφάλισης της 
προσβασιμότητας με εξάλειψη των 
φυσικών, ψηφιακών και κοινωνικών 
φραγμών.

7. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
ότι η στρατηγική για την περίοδο μετά το 
2020 αντιμετωπίζει και προωθεί την 
ένταξη των ατόμων με αναπηρίες σε 
βιομηχανικούς τομείς και χώρους 
εργασίας, μέσω της καταπολέμησης των 
διακρίσεων, της προώθησης της 
αλληλεγγύης και της διασφάλισης της 
προσβασιμότητας με εξάλειψη των 
φυσικών, ψηφιακών και κοινωνικών 
φραγμών.

Or. en

Τροπολογία 168
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella 
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Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Evelyn Regner, Brando Benifei, Milan Brglez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
ότι η στρατηγική για την περίοδο μετά το 
2020 αντιμετωπίζει και προωθεί την 
ένταξη των ατόμων με αναπηρίες σε 
βιομηχανικούς τομείς και χώρους 
εργασίας, μέσω της καταπολέμησης των 
διακρίσεων και της διασφάλισης της 
προσβασιμότητας με εξάλειψη των 
φυσικών, ψηφιακών και κοινωνικών 
φραγμών.

7. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
ότι η στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την 
περίοδο μετά το 2020 αντιμετωπίζει και 
προωθεί την ένταξη των ατόμων με 
αναπηρίες σε βιομηχανικούς τομείς και 
χώρους εργασίας, μέσω της 
καταπολέμησης των διακρίσεων και της 
διασφάλισης της προσβασιμότητας με 
εξάλειψη των φυσικών, ψηφιακών και 
κοινωνικών φραγμών.

Or. en

Τροπολογία 169
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
ότι η στρατηγική για την περίοδο μετά το 
2020 αντιμετωπίζει και προωθεί την 
ένταξη των ατόμων με αναπηρίες σε 
βιομηχανικούς τομείς και χώρους 
εργασίας, μέσω της καταπολέμησης των 
διακρίσεων και της διασφάλισης της 
προσβασιμότητας με εξάλειψη των 
φυσικών, ψηφιακών και κοινωνικών 
φραγμών.

7. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
ότι η στρατηγική για την περίοδο μετά το 
2020 αντιμετωπίζει και προωθεί την 
ένταξη των ατόμων με αναπηρίες σε 
βιομηχανικούς τομείς και χώρους 
εργασίας, μέσω της καταπολέμησης των 
διακρίσεων και της διασφάλισης της 
προσβασιμότητας με εξάλειψη των 
φυσικών, ψηφιακών, εκπαιδευτικών και 
κοινωνικών φραγμών.

Or. en

Τροπολογία 170
Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, 
Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn 
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Regner, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 – εδάφιο 1 (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

τονίζει ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη 
πρέπει να είναι ενωμένα για να 
προωθήσουν τη θέση της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας στον κόσμο, δημιουργώντας 
μια ευρεία ανταγωνιστική βιομηχανική 
βάση σύμφωνα με τον στόχο κλιματικής 
ουδετερότητας για το 2050· υπογραμμίζει 
ότι η δημιουργία ποιοτικών θέσεων 
εργασίας, η κοινωνική προστασία, οι 
εύρυθμες δημόσιες υπηρεσίες και το 
κράτος δικαίου διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη των 
βιομηχανικών δραστηριοτήτων σε αυτό 
το πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 171
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. τονίζει την ευθύνη κοινωνικής 
προστασίας που έχουν οι τοπικές αρχές 
και επαναλαμβάνει την απώλεια 
σημαντικού μέρους του εισοδήματός τους 
κατά τη μεταβατική περίοδο· καλεί τα 
κράτη μέλη να υποστηρίξουν μια 
εκτεταμένη δέσμη μέτρων κοινωνικής 
προστασίας, όπως το ελάχιστο εγγυημένο 
εισόδημα, τα επιδόματα ανεργίας, το 
οικογενειακό επίδομα, το επίδομα 
θέρμανσης, το κοινωνικό επίδομα για 
συνταξιούχους, τις υποτροφίες για 
φοιτητές, την πληρωμή προγραμμάτων 
πρακτικής άσκησης και τη βοήθεια για 
άτομα με αναπηρίες· καλεί την 
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει 
επαρκή κεφάλαια και έναν 
αποτελεσματικό μηχανισμό μέσω του 
ΕΚΤ+, του ΤΔΜ και άλλων.

Or. en

Τροπολογία 172
Lina Gálvez Muñoz, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn Regner, Brando 
Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Marc Angel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. καλεί την Ένωση και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν, στο πλαίσιο της 
ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής, ότι 
η χρηματοδοτική στήριξη και οι 
επιδοτήσεις παρέχονται μόνο σε 
επιχειρήσεις που τηρούν τις ισχύουσες 
συλλογικές συμβάσεις· υπογραμμίζει, 
επίσης, ότι βοήθεια έκτακτης ανάγκης 
έπειτα από μια κατάσταση κρίσης, όπως 
η νόσος Covid-19, θα πρέπει να παρέχεται 
μόνο σε εταιρείες που δεν εξαγοράζουν 
μετοχές, δεν καταβάλλουν μερίσματα 
στους μετόχους, δεν παρέχουν μπόνους 
στα στελέχη και που δεν είναι 
εγγεγραμμένες σε φορολογικούς 
παραδείσους·

Or. en

Τροπολογία 173
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. τονίζει την ανάγκη για μια ισχυρή 
κοινωνική συνιστώσα στη βιομηχανική 
στρατηγική της ΕΕ και μια δίκαιη 
ψηφιοποίηση του κλάδου. Η νέα 
βιομηχανική στρατηγική θα πρέπει να 
εγγυάται επαρκή υποστήριξη στο 
ποιοτικό εργασιακό περιβάλλον, στις 
καλές συνθήκες εργασίας και στην 
αξιοπρεπή εργασία. Αυτό απαιτεί μέτρα 
για την επαρκή υποστήριξη των 
εργαζομένων σε αυτή τη μετάβαση με 
έμφαση στην απασχολησιμότητα και την 
ευημερία. Αυτό απαιτεί επενδύσεις όχι 
μόνο σε καινοτομίες που βασίζονται στην 
τεχνολογία, αλλά και στον κοινωνικό 
διάλογο και την κοινωνική καινοτομία με 
επίκεντρο τον άνθρωπο.

Or. en

Τροπολογία 174
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ενισχύσουν τον έλεγχο των 
άμεσων ξένων επενδύσεων, προκειμένου 
να αποφευχθούν εχθρικές εξαγορές από 
εταιρείες τρίτων χωρών που θα 
μπορούσαν να απειλήσουν τις αγορές 
εργασίας·

Or. en


