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Τροπολογία 1
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ορισμός 
για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) δίνεται στη σύσταση 
2003/36 της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 2
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 99 % 
των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων είναι 
ΜΜΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
αντιπροσωπεύουν το 50 % του ΑΕΠ και 
απασχολούν περίπου 100 εκατομμύρια 
άτομα, που αντιστοιχούν στα δύο τρίτα 
όλων των θέσεων εργασίας του ιδιωτικού 
τομέα, αποτελώντας έτσι τη ραχοκοκαλιά 
της ευρωπαϊκής οικονομίας και βασικούς 
παίκτες για την ενίσχυση της 
ελκυστικότητας γεωγραφικών περιοχών 
και για την ανάπτυξη συγκεκριμένων 
στρατηγικών βιομηχανικών 
οικοσυστημάτων·

Or. en

Τροπολογία 3
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ευρωπαϊκές ΜΜΕ αντιμετωπίζουν 
τεράστια έλλειψη επενδύσεων που 
ανέρχεται μεταξύ 20 και 35 
δισεκατομμυρίων ευρώ, παρά τη στήριξη 
της ΕΕ και των κρατών μελών της·

Or. en

Τροπολογία 4
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ 
αντιμετωπίζουν τεράστιες προκλήσεις 
λόγω της κρίσης που έφερε η νόσος 
COVID-19 και πολλές από αυτές 
αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της 
πτώχευσης·

Or. en

Τροπολογία 5
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Ε

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Επιτροπή πρότεινε δεσμεύσεις όσον 
αφορά τη στρατηγική της για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες 
δημοσιεύθηκαν τον Μάρτιο του 2020·

Or. en
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Τροπολογία 6
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) είναι η 
ραχοκοκαλιά της οικονομίας της ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ 
απασχολούν περίπου 100 εκατομμύρια 
άτομα και ότι σε αυτές αντιστοιχεί 
περισσότερο από το μισό ΑΕΠ της 
Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία 7
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ 
παρέχουν δύο στις τρεις θέσεις εργασίας, 
προσφέρουν ευκαιρίες επιμόρφωσης σε 
διάφορες περιοχές και τομείς, μεταξύ 
άλλων και για εργαζομένους χαμηλής 
εξειδίκευσης, καθώς και ότι στηρίζουν 
την ευημερία της κοινωνίας, μεταξύ 
άλλων σε απομακρυσμένες και γεωργικές 
περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 8
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Η

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
περίπλοκες διοικητικές και νομικές 
διαδικασίες αποτελούν σημαντικό 
εμπόδιο για τις ΜΜΕ στην προσπάθειά 
τους να κάνουν τις επιχειρήσεις τους πιο 
αποδοτικές ως προς τη χρήση των 
πόρων·

Or. en

Τροπολογία 9
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Θ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
περισσότερες από το 70 % των εταιρειών 
αναφέρουν την [δυσχερή] πρόσβαση σε 
ταλέντα ως ένα από τα εμπόδια στην 
προσπάθεια της ΕΕ των 101α για νέες 
επενδύσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διαθεσιμότητα εξειδικευμένου 
προσωπικού και έμπειρων διοικητικών 
στελεχών έχει καταστεί με τα χρόνια το 
πιο πιεστικό πρόβλημα που 
αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ στην ΕΕ1β· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη 
προσόντων είναι ιδιαίτερα έντονη όσον 
αφορά την ψηφιοποίηση και τις νέες 
τεχνολογίες, καθώς το 35 % του 
εργατικού δυναμικού έχει μικρή ή 
καθόλου ψηφιακή εξειδίκευση·
__________________
1α 
https://www.eib.org/en/publications/invest
ment-report-2018
1β 
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/
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38462

Or. en

Τροπολογία 10
France Jamet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ 
συμβάλλουν αποφασιστικά στην 
καινοτομία, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και στη δημιουργία μιας αγοράς 
εργασίας χωρίς αποκλεισμούς· εκφράζει 
τον έντονο προβληματισμό του για τα 
αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ 
και για τον κίνδυνο που διατρέχουν 
εκατομμύρια άνθρωποι να χάσουν τις 
θέσεις εργασίας τους λόγω της κρίσης της 
νόσου COVID-19· αναγνωρίζει ότι οι 
ΜΜΕ αντιμετωπίζουν σήμερα σοβαρά 
προβλήματα ρευστότητας και, στο πλαίσιο 
αυτό, τονίζει ότι απαιτείται βιώσιμη 
χρηματοδότηση για να γεφυρωθεί το 
υφιστάμενο επενδυτικό χάσμα και να 
ενισχυθεί η ικανότητα των ΜΜΕ να 
καινοτομούν και να κινούνται προς πιο 
βιώσιμες, αποδοτικές ως προς τη χρήση 
των πόρων, κυκλικές και κλιματικά 
ουδέτερες λύσεις, διασφαλίζοντας έτσι 
την επιτυχή υλοποίηση της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας και της σχετικής 
δίκαιης μετάβασης·

1. υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ 
συμβάλλουν αποφασιστικά στην 
καινοτομία, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και στη δημιουργία μιας αγοράς 
εργασίας χωρίς αποκλεισμούς· εκφράζει 
τον έντονο προβληματισμό του για τα 
αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ 
και για τον κίνδυνο που διατρέχουν 
εκατομμύρια άνθρωποι να χάσουν τις 
θέσεις εργασίας τους λόγω της κρίσης της 
νόσου COVID-19· αναγνωρίζει ότι οι 
ΜΜΕ αντιμετωπίζουν σήμερα σοβαρά 
προβλήματα ρευστότητας και, στο πλαίσιο 
αυτό, τονίζει την ανάγκη των κρατών να 
υιοθετήσουν κατάλληλες δημοσιονομικές 
πολιτικές. Υπογραμμίζει επίσης την 
ανάγκη ανάκαμψης από πολιτικές που 
προάγουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό και 
το ντάμπινγκ στην Ένωση και των 
οποίων οι ΜΜΕ αποτελούν τα πρώτα 
θύματα.

Or. fr

Τροπολογία 11
Stefania Zambelli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ 
συμβάλλουν αποφασιστικά στην 
καινοτομία, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και στη δημιουργία μιας αγοράς 
εργασίας χωρίς αποκλεισμούς· εκφράζει 
τον έντονο προβληματισμό του για τα 
αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ 
και για τον κίνδυνο που διατρέχουν 
εκατομμύρια άνθρωποι να χάσουν τις 
θέσεις εργασίας τους λόγω της κρίσης της 
νόσου COVID-19· αναγνωρίζει ότι οι 
ΜΜΕ αντιμετωπίζουν σήμερα σοβαρά 
προβλήματα ρευστότητας και, στο πλαίσιο 
αυτό, τονίζει ότι απαιτείται βιώσιμη 
χρηματοδότηση για να γεφυρωθεί το 
υφιστάμενο επενδυτικό χάσμα και να 
ενισχυθεί η ικανότητα των ΜΜΕ να 
καινοτομούν και να κινούνται προς πιο 
βιώσιμες, αποδοτικές ως προς τη χρήση 
των πόρων, κυκλικές και κλιματικά 
ουδέτερες λύσεις, διασφαλίζοντας έτσι 
την επιτυχή υλοποίηση της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας και της σχετικής 
δίκαιης μετάβασης·

1. υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ 
συμβάλλουν αποφασιστικά στην 
καινοτομία, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και στη δημιουργία μιας αγοράς 
εργασίας χωρίς αποκλεισμούς· εκφράζει 
τον έντονο προβληματισμό του για τα 
αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ 
και για τον κίνδυνο που διατρέχουν 
εκατομμύρια άνθρωποι να χάσουν τις 
θέσεις εργασίας τους λόγω της κρίσης της 
νόσου COVID-19· αναγνωρίζει ότι οι 
ΜΜΕ αντιμετωπίζουν σήμερα σοβαρά 
προβλήματα ρευστότητας και, στο πλαίσιο 
αυτό, τονίζει ότι απαιτείται 
χρηματοδότηση για να γεφυρωθεί το 
υφιστάμενο επενδυτικό χάσμα και να 
ενισχυθεί η ικανότητα των ΜΜΕ να 
καινοτομούν και να κινούνται προς πιο 
βιώσιμες και μακροπρόθεσμες λύσεις· 

Or. it

Τροπολογία 12
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ 
συμβάλλουν αποφασιστικά στην 
καινοτομία, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και στη δημιουργία μιας αγοράς 
εργασίας χωρίς αποκλεισμούς· εκφράζει 
τον έντονο προβληματισμό του για τα 
αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ 
και για τον κίνδυνο που διατρέχουν 
εκατομμύρια άνθρωποι να χάσουν τις 

1. υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ 
συμβάλλουν αποφασιστικά στην 
καινοτομία, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και στη δημιουργία μιας αγοράς 
εργασίας χωρίς αποκλεισμούς· εκφράζει 
τον έντονο προβληματισμό του για τα 
αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ 
και για τον κίνδυνο που διατρέχουν 
εκατομμύρια άνθρωποι να χάσουν τις 
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θέσεις εργασίας τους λόγω της κρίσης της 
νόσου COVID-19· αναγνωρίζει ότι οι 
ΜΜΕ αντιμετωπίζουν σήμερα σοβαρά 
προβλήματα ρευστότητας και, στο πλαίσιο 
αυτό, τονίζει ότι απαιτείται βιώσιμη 
χρηματοδότηση για να γεφυρωθεί το 
υφιστάμενο επενδυτικό χάσμα και να 
ενισχυθεί η ικανότητα των ΜΜΕ να 
καινοτομούν και να κινούνται προς πιο 
βιώσιμες, αποδοτικές ως προς τη χρήση 
των πόρων, κυκλικές και κλιματικά 
ουδέτερες λύσεις, διασφαλίζοντας έτσι 
την επιτυχή υλοποίηση της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας και της σχετικής 
δίκαιης μετάβασης·

θέσεις εργασίας τους λόγω της κρίσης της 
νόσου COVID-19· αναγνωρίζει ότι οι 
ΜΜΕ αντιμετωπίζουν σήμερα σοβαρά 
προβλήματα ρευστότητας και, στο πλαίσιο 
αυτό, τονίζει ότι απαιτείται 
χρηματοδότηση για να γεφυρωθεί το 
υφιστάμενο επενδυτικό χάσμα και να 
ενισχυθεί η ικανότητα των ΜΜΕ να 
καινοτομούν και να κινούνται προς πιο 
αποδοτικές ως προς τη χρήση των πόρων 
και μακροπρόθεσμα αποτελεσματικές 
λύσεις·

Or. en

Τροπολογία 13
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marianne Vind, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ 
συμβάλλουν αποφασιστικά στην 
καινοτομία, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και στη δημιουργία μιας αγοράς 
εργασίας χωρίς αποκλεισμούς· εκφράζει 
τον έντονο προβληματισμό του για τα 
αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ 
και για τον κίνδυνο που διατρέχουν 
εκατομμύρια άνθρωποι να χάσουν τις 
θέσεις εργασίας τους λόγω της κρίσης της 
νόσου COVID-19· αναγνωρίζει ότι οι 
ΜΜΕ αντιμετωπίζουν σήμερα σοβαρά 
προβλήματα ρευστότητας και, στο πλαίσιο 
αυτό, τονίζει ότι απαιτείται βιώσιμη 
χρηματοδότηση για να γεφυρωθεί το 
υφιστάμενο επενδυτικό χάσμα και να 
ενισχυθεί η ικανότητα των ΜΜΕ να 
καινοτομούν και να κινούνται προς πιο 

1. υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ 
συμβάλλουν αποφασιστικά στην 
καινοτομία, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και στη δημιουργία μιας αγοράς 
εργασίας χωρίς αποκλεισμούς· εκφράζει 
τον έντονο προβληματισμό του για τα 
αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ 
και για τον κίνδυνο που διατρέχουν 
εκατομμύρια άνθρωποι να χάσουν τις 
θέσεις εργασίας τους λόγω της κρίσης της 
νόσου COVID-19· αναγνωρίζει ότι οι 
ΜΜΕ αντιμετωπίζουν σήμερα σοβαρά 
προβλήματα ρευστότητας και, στο πλαίσιο 
αυτό, τονίζει ότι απαιτείται βιώσιμη 
χρηματοδότηση για να γεφυρωθεί το 
υφιστάμενο επενδυτικό χάσμα και να 
ενισχυθεί η ικανότητα των ΜΜΕ να 
καινοτομούν και να κινούνται προς πιο 
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βιώσιμες, αποδοτικές ως προς τη χρήση 
των πόρων, κυκλικές και κλιματικά 
ουδέτερες λύσεις, διασφαλίζοντας έτσι 
την επιτυχή υλοποίηση της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας και της σχετικής 
δίκαιης μετάβασης·

βιώσιμες, αποδοτικές ως προς τη χρήση 
των πόρων, κυκλικές και κλιματικά 
ουδέτερες λύσεις, συμβάλλοντας έτσι στις 
αρχές και τους στόχους του Ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων 
(ΕΠΚΔ) καθώς και στην Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία και τη σχετική δίκαιη 
μετάβαση·

Or. en

Τροπολογία 14
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ 
συμβάλλουν αποφασιστικά στην 
καινοτομία, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και στη δημιουργία μιας αγοράς 
εργασίας χωρίς αποκλεισμούς· εκφράζει 
τον έντονο προβληματισμό του για τα 
αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ 
και για τον κίνδυνο που διατρέχουν 
εκατομμύρια άνθρωποι να χάσουν τις 
θέσεις εργασίας τους λόγω της κρίσης της 
νόσου COVID-19· αναγνωρίζει ότι οι 
ΜΜΕ αντιμετωπίζουν σήμερα σοβαρά 
προβλήματα ρευστότητας και, στο πλαίσιο 
αυτό, τονίζει ότι απαιτείται βιώσιμη 
χρηματοδότηση για να γεφυρωθεί το 
υφιστάμενο επενδυτικό χάσμα και να 
ενισχυθεί η ικανότητα των ΜΜΕ να 
καινοτομούν και να κινούνται προς πιο 
βιώσιμες, αποδοτικές ως προς τη χρήση 
των πόρων, κυκλικές και κλιματικά 
ουδέτερες λύσεις, διασφαλίζοντας έτσι την 
επιτυχή υλοποίηση της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας και της σχετικής 
δίκαιης μετάβασης·

1. υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ 
συμβάλλουν αποφασιστικά στην 
καινοτομία, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και στην ανάπτυξη μιας αγοράς 
εργασίας ανθεκτικής και χωρίς 
αποκλεισμούς, στην ενίσχυση των 
επενδύσεων, της ανταγωνιστικότητας και 
της βιώσιμης ανάπτυξης· εκφράζει τον 
έντονο προβληματισμό του για τα 
αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ 
και για τον κίνδυνο που διατρέχουν 
εκατομμύρια άνθρωποι να χάσουν τις 
θέσεις εργασίας τους λόγω της κρίσης της 
νόσου COVID-19 καθώς και για τις 
σοβαρές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 
οι ΜΜΕ λόγω αυτής της κρίσης· 
αναγνωρίζει ότι οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν 
σήμερα σοβαρά προβλήματα ρευστότητας 
και, στο πλαίσιο αυτό, τονίζει τη μεγάλη 
ανάγκη για διευκόλυνση της πρόσβασης 
σε χρηματοδότηση και για λήψη 
βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων 
μέτρων στήριξης των ΜΜΕ ώστε να 
ανακάμψουν· υπογραμμίζει ότι θα 
χρειαστεί εν προκειμένω βιώσιμη 
χρηματοδότηση για να γεφυρωθεί το 
υφιστάμενο επενδυτικό χάσμα και να 
ενισχυθεί η ικανότητα των ΜΜΕ να 



AM\1209858EL.docx 11/90 PE655.633v01-00

EL

καινοτομούν και να κινούνται προς πιο 
βιώσιμες, αποδοτικές ως προς τη χρήση 
των πόρων, κυκλικές και κλιματικά 
ουδέτερες λύσεις, διασφαλίζοντας έτσι την 
επιτυχή υλοποίηση της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας και της σχετικής 
δίκαιης μετάβασης· τονίζει ότι η 
μετάβαση των ΜΜΕ προς βιώσιμες και 
ψηφιοποιημένες επιχειρήσεις απαιτεί 
εστιασμένη προσέγγιση από τις πολιτικές 
και συνοδευτικά μέτρα·

Or. en

Τροπολογία 15
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ 
συμβάλλουν αποφασιστικά στην 
καινοτομία, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και στη δημιουργία μιας αγοράς 
εργασίας χωρίς αποκλεισμούς· εκφράζει 
τον έντονο προβληματισμό του για τα 
αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ 
και για τον κίνδυνο που διατρέχουν 
εκατομμύρια άνθρωποι να χάσουν τις 
θέσεις εργασίας τους λόγω της κρίσης της 
νόσου COVID-19· αναγνωρίζει ότι οι 
ΜΜΕ αντιμετωπίζουν σήμερα σοβαρά 
προβλήματα ρευστότητας και, στο πλαίσιο 
αυτό, τονίζει ότι απαιτείται βιώσιμη 
χρηματοδότηση για να γεφυρωθεί το 
υφιστάμενο επενδυτικό χάσμα και να 
ενισχυθεί η ικανότητα των ΜΜΕ να 
καινοτομούν και να κινούνται προς πιο 
βιώσιμες, αποδοτικές ως προς τη χρήση 
των πόρων, κυκλικές και κλιματικά 
ουδέτερες λύσεις, διασφαλίζοντας έτσι την 
επιτυχή υλοποίηση της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας και της σχετικής 

1. υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ 
συμβάλλουν αποφασιστικά στην 
καινοτομία, συμπεριλαμβανομένης της 
κοινωνικής καινοτομίας, στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και στη δημιουργία μιας 
αγοράς εργασίας χωρίς αποκλεισμούς· 
εκφράζει τον έντονο προβληματισμό του 
για τα αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας στην 
ΕΕ και για τον κίνδυνο που διατρέχουν 
εκατομμύρια άνθρωποι να χάσουν τις 
θέσεις εργασίας τους λόγω της κρίσης της 
νόσου COVID-19· αναγνωρίζει ότι οι 
ΜΜΕ αντιμετωπίζουν σήμερα σοβαρά 
προβλήματα ρευστότητας και, στο πλαίσιο 
αυτό, τονίζει τη σημασία μιας μεγάλης 
και συντονισμένης δράσης για την 
ενίσχυση του ευρωπαϊκού βιομηχανικού 
τομέα, την τόνωση της οικονομίας και τη 
στήριξη της απασχόλησης· τονίζει, 
επίσης, ότι απαιτείται βιώσιμη 
χρηματοδότηση για να γεφυρωθεί το 
υφιστάμενο επενδυτικό χάσμα και να 
ενισχυθεί η ικανότητα των ΜΜΕ να 
καινοτομούν και να κινούνται προς πιο 
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δίκαιης μετάβασης· βιώσιμες, αποδοτικές ως προς τη χρήση 
των πόρων, κυκλικές και κλιματικά 
ουδέτερες λύσεις, διασφαλίζοντας έτσι την 
επιτυχή υλοποίηση της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας και της δίκαιης 
μετάβασης χωρίς αποκλεισμούς· θεωρεί 
επίσης ότι η ανάπτυξη της κυκλικής 
οικονομίας αποτελεί ευκαιρία για τις 
ΜΜΕ μέσω της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας, νέων αγορών και αυξημένης 
επιχειρηματικής αποδοτικότητας·

Or. fr

Τροπολογία 16
José Manuel Fernandes

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ 
συμβάλλουν αποφασιστικά στην 
καινοτομία, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και στη δημιουργία μιας αγοράς 
εργασίας χωρίς αποκλεισμούς· εκφράζει 
τον έντονο προβληματισμό του για τα 
αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ 
και για τον κίνδυνο που διατρέχουν 
εκατομμύρια άνθρωποι να χάσουν τις 
θέσεις εργασίας τους λόγω της κρίσης της 
νόσου COVID-19· αναγνωρίζει ότι οι 
ΜΜΕ αντιμετωπίζουν σήμερα σοβαρά 
προβλήματα ρευστότητας και, στο πλαίσιο 
αυτό, τονίζει ότι απαιτείται βιώσιμη 
χρηματοδότηση για να γεφυρωθεί το 
υφιστάμενο επενδυτικό χάσμα και να 
ενισχυθεί η ικανότητα των ΜΜΕ να 
καινοτομούν και να κινούνται προς πιο 
βιώσιμες, αποδοτικές ως προς τη χρήση 
των πόρων, κυκλικές και κλιματικά 
ουδέτερες λύσεις, διασφαλίζοντας έτσι την 
επιτυχή υλοποίηση της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας και της σχετικής 
δίκαιης μετάβασης·

1. υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ 
συμβάλλουν αποφασιστικά στην 
καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα, την 
επιχειρηματικότητα, τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και στη δημιουργία μιας 
αγοράς εργασίας χωρίς αποκλεισμούς· 
εκφράζει τον έντονο προβληματισμό του 
για τα αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας στην 
ΕΕ και για τον κίνδυνο που διατρέχουν 
εκατομμύρια άνθρωποι να χάσουν τις 
θέσεις εργασίας τους λόγω της κρίσης της 
νόσου COVID-19· αναγνωρίζει ότι οι 
ΜΜΕ αντιμετωπίζουν σήμερα σοβαρά 
προβλήματα ρευστότητας και, στο πλαίσιο 
αυτό, τονίζει ότι απαιτείται επείγουσα και 
βιώσιμη χρηματοδότηση για να γεφυρωθεί 
το υφιστάμενο επενδυτικό χάσμα και να 
ενισχυθεί η ικανότητα των ΜΜΕ να 
καινοτομούν και να κινούνται προς την 
ψηφιοποίηση και πιο βιώσιμες, 
αποδοτικές ως προς τη χρήση των πόρων, 
κυκλικές και κλιματικά ουδέτερες λύσεις, 
διασφαλίζοντας έτσι την επιτυχή 
υλοποίηση της Ψηφιακού θεματολογίου, 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και 
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της σχετικής δίκαιης μετάβασης·

Or. pt

Τροπολογία 17
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ 
συμβάλλουν αποφασιστικά στην 
καινοτομία, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και στη δημιουργία μιας αγοράς 
εργασίας χωρίς αποκλεισμούς· εκφράζει 
τον έντονο προβληματισμό του για τα 
αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ 
και για τον κίνδυνο που διατρέχουν 
εκατομμύρια άνθρωποι να χάσουν τις 
θέσεις εργασίας τους λόγω της κρίσης της 
νόσου COVID-19· αναγνωρίζει ότι οι 
ΜΜΕ αντιμετωπίζουν σήμερα σοβαρά 
προβλήματα ρευστότητας και, στο πλαίσιο 
αυτό, τονίζει ότι απαιτείται βιώσιμη 
χρηματοδότηση για να γεφυρωθεί το 
υφιστάμενο επενδυτικό χάσμα και να 
ενισχυθεί η ικανότητα των ΜΜΕ να 
καινοτομούν και να κινούνται προς πιο 
βιώσιμες, αποδοτικές ως προς τη χρήση 
των πόρων, κυκλικές και κλιματικά 
ουδέτερες λύσεις, διασφαλίζοντας έτσι την 
επιτυχή υλοποίηση της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας και της σχετικής 
δίκαιης μετάβασης·

1. υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ 
συμβάλλουν αποφασιστικά στην 
καινοτομία, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και στη δημιουργία μιας αγοράς 
εργασίας χωρίς αποκλεισμούς· εκφράζει 
τον έντονο προβληματισμό του για τα 
αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ 
και για τον κίνδυνο που διατρέχουν 
εκατομμύρια άνθρωποι να χάσουν τις 
θέσεις εργασίας τους λόγω της κρίσης της 
νόσου COVID-19, ειδικά οι ευάλωτες 
κοινωνικά ομάδες· αναγνωρίζει ότι οι 
ΜΜΕ αντιμετωπίζουν σήμερα σοβαρά 
προβλήματα ρευστότητας ή ανάπτυξης 
και, στο πλαίσιο αυτό, τονίζει ότι 
απαιτείται βιώσιμη και στοχευμένη 
χρηματοδότηση για να γεφυρωθεί το 
υφιστάμενο επενδυτικό χάσμα και να 
ενισχυθεί η ικανότητα των ΜΜΕ να 
καινοτομούν και να κινούνται προς πιο 
βιώσιμες, αποδοτικές ως προς τη χρήση 
των πόρων, κυκλικές και κλιματικά 
ουδέτερες λύσεις, διασφαλίζοντας έτσι την 
επιτυχή υλοποίηση της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας και της σχετικής 
δίκαιης μετάβασης·

Or. el

Τροπολογία 18
Dragoș Pîslaru



PE655.633v01-00 14/90 AM\1209858EL.docx

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ 
συμβάλλουν αποφασιστικά στην 
καινοτομία, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και στη δημιουργία μιας αγοράς 
εργασίας χωρίς αποκλεισμούς· εκφράζει 
τον έντονο προβληματισμό του για τα 
αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ 
και για τον κίνδυνο που διατρέχουν 
εκατομμύρια άνθρωποι να χάσουν τις 
θέσεις εργασίας τους λόγω της κρίσης της 
νόσου COVID-19· αναγνωρίζει ότι οι 
ΜΜΕ αντιμετωπίζουν σήμερα σοβαρά 
προβλήματα ρευστότητας και, στο πλαίσιο 
αυτό, τονίζει ότι απαιτείται βιώσιμη 
χρηματοδότηση για να γεφυρωθεί το 
υφιστάμενο επενδυτικό χάσμα και να 
ενισχυθεί η ικανότητα των ΜΜΕ να 
καινοτομούν και να κινούνται προς πιο 
βιώσιμες, αποδοτικές ως προς τη χρήση 
των πόρων, κυκλικές και κλιματικά 
ουδέτερες λύσεις, διασφαλίζοντας έτσι την 
επιτυχή υλοποίηση της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας και της σχετικής 
δίκαιης μετάβασης·

1. υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των 
οικογενειακών επιχειρήσεων, συμβάλλουν 
αποφασιστικά στην καινοτομία, στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και στη 
δημιουργία μιας αγοράς εργασίας χωρίς 
αποκλεισμούς· εκφράζει τον έντονο 
προβληματισμό του για τα αυξανόμενα 
ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ και για τον 
κίνδυνο που διατρέχουν εκατομμύρια 
άνθρωποι να χάσουν τις θέσεις εργασίας 
τους λόγω της κρίσης της νόσου COVID-
19· αναγνωρίζει ότι οι ΜΜΕ 
αντιμετωπίζουν σήμερα σοβαρά 
προβλήματα ρευστότητας και, στο πλαίσιο 
αυτό, τονίζει ότι απαιτείται βιώσιμη 
χρηματοδότηση για να γεφυρωθεί το 
υφιστάμενο επενδυτικό χάσμα και να 
ενισχυθεί η ικανότητα των ΜΜΕ να 
καινοτομούν και να κινούνται προς πιο 
βιώσιμες, αποδοτικές ως προς τη χρήση 
των πόρων, κυκλικές και κλιματικά 
ουδέτερες λύσεις, διασφαλίζοντας έτσι την 
επιτυχή υλοποίηση της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας και της σχετικής 
δίκαιης μετάβασης·

Or. en

Τροπολογία 19
Romana Tomc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ 
συμβάλλουν αποφασιστικά στην 
καινοτομία, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και στη δημιουργία μιας αγοράς 
εργασίας χωρίς αποκλεισμούς· εκφράζει 

1. υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ 
συμβάλλουν αποφασιστικά στην 
καινοτομία, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και στη δημιουργία μιας αγοράς 
εργασίας χωρίς αποκλεισμούς εντός της 
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τον έντονο προβληματισμό του για τα 
αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ 
και για τον κίνδυνο που διατρέχουν 
εκατομμύρια άνθρωποι να χάσουν τις 
θέσεις εργασίας τους λόγω της κρίσης της 
νόσου COVID-19· αναγνωρίζει ότι οι 
ΜΜΕ αντιμετωπίζουν σήμερα σοβαρά 
προβλήματα ρευστότητας και, στο πλαίσιο 
αυτό, τονίζει ότι απαιτείται βιώσιμη 
χρηματοδότηση για να γεφυρωθεί το 
υφιστάμενο επενδυτικό χάσμα και να 
ενισχυθεί η ικανότητα των ΜΜΕ να 
καινοτομούν και να κινούνται προς πιο 
βιώσιμες, αποδοτικές ως προς τη χρήση 
των πόρων, κυκλικές και κλιματικά 
ουδέτερες λύσεις, διασφαλίζοντας έτσι την 
επιτυχή υλοποίηση της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας και της σχετικής 
δίκαιης μετάβασης·

Ευρωπαϊκής Ένωσης· εκφράζει τον 
έντονο προβληματισμό του για τα 
αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ 
και για τον κίνδυνο που διατρέχουν 
εκατομμύρια άνθρωποι να χάσουν τις 
θέσεις εργασίας τους λόγω της κρίσης της 
νόσου COVID-19· αναγνωρίζει ότι οι 
ΜΜΕ αντιμετωπίζουν σήμερα σοβαρά 
προβλήματα ρευστότητας και, στο πλαίσιο 
αυτό, τονίζει ότι απαιτείται βιώσιμη 
χρηματοδότηση για να γεφυρωθεί το 
υφιστάμενο επενδυτικό χάσμα και να 
ενισχυθεί η ικανότητα των ΜΜΕ να 
καινοτομούν και να κινούνται προς πιο 
βιώσιμες, αποδοτικές ως προς τη χρήση 
των πόρων, κυκλικές και κλιματικά 
ουδέτερες λύσεις, διασφαλίζοντας έτσι την 
επιτυχή υλοποίηση της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας και της σχετικής 
δίκαιης μετάβασης·

Or. sl

Τροπολογία 20
Krzysztof Hetman

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ 
συμβάλλουν αποφασιστικά στην 
καινοτομία, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και στη δημιουργία μιας αγοράς 
εργασίας χωρίς αποκλεισμούς· εκφράζει 
τον έντονο προβληματισμό του για τα 
αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ 
και για τον κίνδυνο που διατρέχουν 
εκατομμύρια άνθρωποι να χάσουν τις 
θέσεις εργασίας τους λόγω της κρίσης της 
νόσου COVID-19· αναγνωρίζει ότι οι 
ΜΜΕ αντιμετωπίζουν σήμερα σοβαρά 
προβλήματα ρευστότητας και, στο πλαίσιο 
αυτό, τονίζει ότι απαιτείται βιώσιμη 
χρηματοδότηση για να γεφυρωθεί το 
υφιστάμενο επενδυτικό χάσμα και να 

1. υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ 
συμβάλλουν αποφασιστικά στην 
καινοτομία, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και στη δημιουργία μιας αγοράς 
εργασίας χωρίς αποκλεισμούς· εκφράζει 
τον έντονο προβληματισμό του για τα 
αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ 
και για τον κίνδυνο που διατρέχουν 
εκατομμύρια άνθρωποι να χάσουν τις 
θέσεις εργασίας τους λόγω της κρίσης της 
νόσου COVID-19· αναγνωρίζει ότι οι 
ΜΜΕ αντιμετωπίζουν σήμερα σοβαρά 
προβλήματα ρευστότητας και, στο πλαίσιο 
αυτό, τονίζει ότι απαιτείται βιώσιμη 
χρηματοδότηση για να γεφυρωθεί το 
υφιστάμενο επενδυτικό χάσμα και να 



PE655.633v01-00 16/90 AM\1209858EL.docx

EL

ενισχυθεί η ικανότητα των ΜΜΕ να 
καινοτομούν και να κινούνται προς πιο 
βιώσιμες, αποδοτικές ως προς τη χρήση 
των πόρων, κυκλικές και κλιματικά 
ουδέτερες λύσεις, διασφαλίζοντας έτσι την 
επιτυχή υλοποίηση της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας και της σχετικής 
δίκαιης μετάβασης·

ενισχυθούν η ανθεκτικότητα και η 
ικανότητα των ΜΜΕ να καινοτομούν και 
να κινούνται προς πιο βιώσιμες, 
αποδοτικές ως προς τη χρήση των πόρων, 
κυκλικές και κλιματικά ουδέτερες λύσεις, 
διασφαλίζοντας έτσι την επιτυχή 
υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας και της σχετικής δίκαιης 
μετάβασης·

Or. en

Τροπολογία 21
Jeroen Lenaers

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ 
συμβάλλουν αποφασιστικά στην 
καινοτομία, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και στη δημιουργία μιας αγοράς 
εργασίας χωρίς αποκλεισμούς· εκφράζει 
τον έντονο προβληματισμό του για τα 
αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ 
και για τον κίνδυνο που διατρέχουν 
εκατομμύρια άνθρωποι να χάσουν τις 
θέσεις εργασίας τους λόγω της κρίσης της 
νόσου COVID-19· αναγνωρίζει ότι οι 
ΜΜΕ αντιμετωπίζουν σήμερα σοβαρά 
προβλήματα ρευστότητας και, στο πλαίσιο 
αυτό, τονίζει ότι απαιτείται βιώσιμη 
χρηματοδότηση για να γεφυρωθεί το 
υφιστάμενο επενδυτικό χάσμα και να 
ενισχυθεί η ικανότητα των ΜΜΕ να 
καινοτομούν και να κινούνται προς πιο 
βιώσιμες, αποδοτικές ως προς τη χρήση 
των πόρων, κυκλικές και κλιματικά 
ουδέτερες λύσεις, διασφαλίζοντας έτσι την 
επιτυχή υλοποίηση της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας και της σχετικής 
δίκαιης μετάβασης·

1. υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ 
συμβάλλουν αποφασιστικά στην 
καινοτομία, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και στη δημιουργία μιας 
διασυνοριακής αγοράς εργασίας χωρίς 
αποκλεισμούς· εκφράζει τον έντονο 
προβληματισμό του για τα αυξανόμενα 
ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ και για τον 
κίνδυνο που διατρέχουν εκατομμύρια 
άνθρωποι να χάσουν τις θέσεις εργασίας 
τους λόγω της κρίσης της νόσου COVID-
19· αναγνωρίζει ότι οι ΜΜΕ 
αντιμετωπίζουν σήμερα σοβαρά 
προβλήματα ρευστότητας και, στο πλαίσιο 
αυτό, τονίζει ότι απαιτείται βιώσιμη 
χρηματοδότηση για να γεφυρωθεί το 
υφιστάμενο επενδυτικό χάσμα και να 
ενισχυθεί η ικανότητα των ΜΜΕ να 
καινοτομούν και να κινούνται προς πιο 
βιώσιμες, αποδοτικές ως προς τη χρήση 
των πόρων, κυκλικές και κλιματικά 
ουδέτερες λύσεις, διασφαλίζοντας έτσι την 
επιτυχή υλοποίηση της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας και της σχετικής 
δίκαιης μετάβασης·
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Or. en

Τροπολογία 22
Leila Chaibi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ 
συμβάλλουν αποφασιστικά στην 
καινοτομία, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και στη δημιουργία μιας αγοράς 
εργασίας χωρίς αποκλεισμούς· εκφράζει 
τον έντονο προβληματισμό του για τα 
αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ 
και για τον κίνδυνο που διατρέχουν 
εκατομμύρια άνθρωποι να χάσουν τις 
θέσεις εργασίας τους λόγω της κρίσης της 
νόσου COVID-19· αναγνωρίζει ότι οι 
ΜΜΕ αντιμετωπίζουν σήμερα σοβαρά 
προβλήματα ρευστότητας και, στο πλαίσιο 
αυτό, τονίζει ότι απαιτείται βιώσιμη 
χρηματοδότηση για να γεφυρωθεί το 
υφιστάμενο επενδυτικό χάσμα και να 
ενισχυθεί η ικανότητα των ΜΜΕ να 
καινοτομούν και να κινούνται προς πιο 
βιώσιμες, αποδοτικές ως προς τη χρήση 
των πόρων, κυκλικές και κλιματικά 
ουδέτερες λύσεις, διασφαλίζοντας έτσι την 
επιτυχή υλοποίηση της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας και της σχετικής 
δίκαιης μετάβασης·

1. υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ 
συμβάλλουν αποφασιστικά στην 
καινοτομία, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και στη δημιουργία μιας αγοράς 
εργασίας χωρίς αποκλεισμούς· εκφράζει 
τον έντονο προβληματισμό του για τα 
αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ 
και για τον κίνδυνο που διατρέχουν 
εκατομμύρια άνθρωποι να χάσουν τις 
θέσεις εργασίας τους λόγω της κρίσης της 
νόσου COVID-19· αναγνωρίζει ότι οι 
ΜΜΕ αντιμετωπίζουν σήμερα σοβαρά 
προβλήματα ρευστότητας και, στο πλαίσιο 
αυτό, τονίζει ότι απαιτείται βιώσιμη 
χρηματοδότηση για να γεφυρωθεί το 
υφιστάμενο επενδυτικό χάσμα και να 
ενισχυθεί η ικανότητα των ΜΜΕ να 
καινοτομούν και να κινούνται προς πιο 
βιώσιμες, αποδοτικές ως προς τη χρήση 
των πόρων, κυκλικές και κλιματικά 
ουδέτερες λύσεις, διασφαλίζοντας έτσι την 
επιτυχή υλοποίηση της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας και της σχετικής 
δίκαιης μετάβασης· υπογραμμίζει ότι στο 
πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας για την 
Ευρώπη, οι ΜΜΕ είναι σημαντικοί 
εταίροι στους οποίους πρέπει να 
κατευθυνθούν οι μαζικές επενδύσεις, για 
παράδειγμα για την υποστήριξη έργων 
που συνδέονται με τη συντήρηση του 
δικτύου ύδρευσης και την αποκατάστασή 
του· υπενθυμίζει ότι η βιώσιμη 
χρηματοδότηση πρέπει να συνοδεύεται 
από κοινωνικές εγγυήσεις, ιδίως όσον 
αφορά την προστασία των εργαζομένων, 
τον σεβασμό των συνθηκών εργασίας και 
την ίση αμοιβή·
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Τροπολογία 23
Sara Skyttedal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ 
συμβάλλουν αποφασιστικά στην 
καινοτομία, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και στη δημιουργία μιας αγοράς 
εργασίας χωρίς αποκλεισμούς· εκφράζει 
τον έντονο προβληματισμό του για τα 
αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ 
και για τον κίνδυνο που διατρέχουν 
εκατομμύρια άνθρωποι να χάσουν τις 
θέσεις εργασίας τους λόγω της κρίσης της 
νόσου COVID-19· αναγνωρίζει ότι οι 
ΜΜΕ αντιμετωπίζουν σήμερα σοβαρά 
προβλήματα ρευστότητας και, στο πλαίσιο 
αυτό, τονίζει ότι απαιτείται βιώσιμη 
χρηματοδότηση για να γεφυρωθεί το 
υφιστάμενο επενδυτικό χάσμα και να 
ενισχυθεί η ικανότητα των ΜΜΕ να 
καινοτομούν και να κινούνται προς πιο 
βιώσιμες, αποδοτικές ως προς τη χρήση 
των πόρων, κυκλικές και κλιματικά 
ουδέτερες λύσεις, διασφαλίζοντας έτσι την 
επιτυχή υλοποίηση της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας και της σχετικής 
δίκαιης μετάβασης·

1. υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ 
συμβάλλουν αποφασιστικά στην 
καινοτομία, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και στη δημιουργία μιας αγοράς 
εργασίας χωρίς αποκλεισμούς· εκφράζει 
τον έντονο προβληματισμό του για τα 
αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ 
και για τον κίνδυνο που διατρέχουν 
εκατομμύρια άνθρωποι να χάσουν τις 
θέσεις εργασίας τους λόγω της κρίσης της 
νόσου COVID-19· αναγνωρίζει ότι οι 
ΜΜΕ αντιμετωπίζουν σήμερα σοβαρά 
προβλήματα ρευστότητας και, στο πλαίσιο 
αυτό, τονίζει ότι απαιτείται βιώσιμη 
χρηματοδότηση για να γεφυρωθεί το 
υφιστάμενο επενδυτικό χάσμα και να 
ενισχυθεί η ικανότητα των ΜΜΕ να 
καινοτομούν και να κινούνται προς πιο 
βιώσιμες, αποδοτικές ως προς τη χρήση 
των πόρων, κυκλικές και κλιματικά 
ουδέτερες λύσεις, διασφαλίζοντας έτσι την 
επιτυχή υλοποίηση της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας και της σχετικής 
δίκαιης μετάβασης· αναγνωρίζει ότι είναι 
σημαντικό να δοθεί προτεραιότητα στις 
προτάσεις που θα ωφελήσουν 
ουσιαστικότερα τις ΜΜΕ, αν θέλουμε να 
υλοποιηθούν οι πλήρεις δυνατότητες της 
ενιαίας αγοράς της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 24
Petra De Sutter
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ 
συμβάλλουν αποφασιστικά στην 
καινοτομία, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και στη δημιουργία μιας αγοράς 
εργασίας χωρίς αποκλεισμούς· εκφράζει 
τον έντονο προβληματισμό του για τα 
αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ 
και για τον κίνδυνο που διατρέχουν 
εκατομμύρια άνθρωποι να χάσουν τις 
θέσεις εργασίας τους λόγω της κρίσης της 
νόσου COVID-19· αναγνωρίζει ότι οι 
ΜΜΕ αντιμετωπίζουν σήμερα σοβαρά 
προβλήματα ρευστότητας και, στο πλαίσιο 
αυτό, τονίζει ότι απαιτείται βιώσιμη 
χρηματοδότηση για να γεφυρωθεί το 
υφιστάμενο επενδυτικό χάσμα και να 
ενισχυθεί η ικανότητα των ΜΜΕ να 
καινοτομούν και να κινούνται προς πιο 
βιώσιμες, αποδοτικές ως προς τη χρήση 
των πόρων, κυκλικές και κλιματικά 
ουδέτερες λύσεις, διασφαλίζοντας έτσι την 
επιτυχή υλοποίηση της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας και της σχετικής 
δίκαιης μετάβασης·

1. υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ 
συμβάλλουν αποφασιστικά στην 
καινοτομία, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και στη δημιουργία μιας αγοράς 
εργασίας χωρίς αποκλεισμούς· εκφράζει 
τον έντονο προβληματισμό του για τα 
αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ 
και για τον κίνδυνο που διατρέχουν 
εκατομμύρια άνθρωποι να χάσουν τις 
θέσεις εργασίας τους λόγω της κρίσης της 
νόσου COVID-19· αναγνωρίζει ότι οι 
ΜΜΕ αντιμετωπίζουν σήμερα σοβαρά 
προβλήματα ρευστότητας και, στο πλαίσιο 
αυτό, τονίζει ότι απαιτείται βιώσιμη 
χρηματοδότηση για να γεφυρωθεί το 
υφιστάμενο επενδυτικό χάσμα και να 
ενισχυθεί η ικανότητα των ΜΜΕ να 
καινοτομούν και να κινούνται προς πιο 
βιώσιμες, αποδοτικές ως προς τη χρήση 
των πόρων, κυκλικές και κλιματικά 
ουδέτερες λύσεις, διασφαλίζοντας έτσι την 
επιτυχή υλοποίηση της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας και της σχετικής 
δίκαιης μετάβασης· καλεί τα κράτη μέλη 
να βελτιώσουν την πρόσβαση σε 
μικρότερης κλίμακας πιστώσεις·

Or. en

Τροπολογία 25
Leila Chaibi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. θεωρεί ότι πρέπει να οικοδομηθεί 
μια νέα στρατηγική για τις ευρωπαϊκές 
ΜΜΕ όσον αφορά την προστασία της 
απασχόλησης και των εργαζομένων, η 
οποία πρέπει να εγγυηθεί συνθήκες 
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εργασίας και κοινωνική προστασία 
υψηλού επιπέδου· θεωρεί ότι μια τέτοια 
στρατηγική πρέπει να υποστηρίζει 
επιχειρήσεις που σέβονται τα δικαιώματα 
των εργαζομένων και το περιβάλλον· 
τονίζει ότι είναι απαραίτητο να 
αναθεωρηθούν οι κανόνες των δημοσίων 
συμβάσεων για να ευνοηθούν οι 
επιχειρήσεις που σέβονται αυτά τα 
δικαιώματα· ζητεί την επείγουσα 
δημιουργία μηχανισμού προσαρμογής του 
άνθρακα στα σύνορα για να ευνοηθούν οι 
επιχειρήσεις που σέβονται το 
οικοσύστημα και υποστηρίζουν τη 
δημιουργία τοπικών θέσεων εργασίας·

Or. fr

Τροπολογία 26
Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. επιδοκιμάζει την πρόσφατη 
τροπολογία του προσωρινού πλαισίου για 
τις κρατικές ενισχύσεις, το οποίο 
επιτρέπει στα κράτη μέλη να παράσχουν 
δημόσια στήριξη σε όλες τις πολύ μικρές 
και μικρές εταιρείες· εκφράζει, ωστόσο, 
την ανησυχία του για την άνιση κατανομή 
της κρατικής ενίσχυσης και της 
πρόσβασης των κρατών μελών σε 
ρευστότητα και δημοσιονομικά 
περιθώρια, γεγονός που ενδέχεται να έχει 
ως αποτέλεσμα διαταραχές της ενιαίας 
αγοράς και ως εκ τούτου να προκαλέσει 
ανισότητες όσον αφορά την ικανότητα 
διατήρησης των εγχώριων θέσεων 
εργασίας·

Or. en
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Τροπολογία 27
Stefania Zambelli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. θεωρεί απαραίτητο να 
επανεξεταστούν οι κλιματικοί στόχοι, 
αλλά και η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας, καθώς οι ΜΜΕ 
έχουν ήδη πληγεί σοβαρά από την κρίση 
της νόσου COVID-19 και δεν μπορούν να 
αντέξουν περαιτέρω όρους που θέτουν σε 
κίνδυνο την πρόσβαση σε άμεση 
ρευστότητα·

Or. it

Τροπολογία 28
France Jamet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι τα μέσα ανάκαμψης 
της ΕΕ και τα σχετικά προγράμματα του 
ΠΔΠ θα πρέπει να συμπληρώνουν τα 
εθνικά συστήματα, στηρίζοντας τις 
ΜΜΕ, ιδίως στους τομείς που έχουν 
πληγεί περισσότερο από την πανδημία, και 
επιδιώκοντας να διασφαλίσουν τη 
βιομηχανική ανεξαρτησία της ΕΕ·

2. θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει 
στήριξη των ΜΜΕ, ιδίως στους τομείς 
που έχουν πληγεί περισσότερο από την 
πανδημία, και να διασφαλιστεί η 
βιομηχανική ανεξαρτησία των 
ευρωπαϊκών εθνών

Or. fr

Τροπολογία 29
Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι τα μέσα ανάκαμψης της 
ΕΕ και τα σχετικά προγράμματα του ΠΔΠ 
θα πρέπει να συμπληρώνουν τα εθνικά 
συστήματα, στηρίζοντας τις ΜΜΕ, ιδίως 
στους τομείς που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την πανδημία, και 
επιδιώκοντας να διασφαλίσουν τη 
βιομηχανική ανεξαρτησία της ΕΕ·

2. θεωρεί ότι τα μέσα ανάκαμψης της 
ΕΕ και τα σχετικά προγράμματα του ΠΔΠ 
θα πρέπει να συμπληρώνουν τα εθνικά 
συστήματα, στηρίζοντας τις ΜΜΕ, ιδίως 
στους τομείς που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την πανδημία, και 
επιδιώκοντας να διασφαλίσουν τη 
βιομηχανική στρατηγική αυτονομία και 
παγκόσμια ηγετική θέση της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 30
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι τα μέσα ανάκαμψης της 
ΕΕ και τα σχετικά προγράμματα του ΠΔΠ 
θα πρέπει να συμπληρώνουν τα εθνικά 
συστήματα, στηρίζοντας τις ΜΜΕ, ιδίως 
στους τομείς που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την πανδημία, και 
επιδιώκοντας να διασφαλίσουν τη 
βιομηχανική ανεξαρτησία της ΕΕ·

2. θεωρεί ότι τα μέσα ανάκαμψης της 
ΕΕ και τα σχετικά προγράμματα του ΠΔΠ 
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πλήρως 
για τη συμπλήρωση των εθνικών 
συστημάτων, στηρίζοντας τις ΜΜΕ, ιδίως 
στους τομείς που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την πανδημία, 
διατηρώντας τις θέσεις εργασίες, τα 
εισοδήματα και τις αρμοδιότητες και 
επιδιώκοντας να διασφαλίσουν τη 
βιομηχανική ανεξαρτησία της ΕΕ, ιδίως 
μέσω της μετεγκατάστασης στρατηγικών 
βιομηχανικών δραστηριοτήτων· 
υπενθυμίζει επίσης ότι αυτά τα μέσα 
πρέπει να συμβάλουν στην υλοποίηση των 
στόχων της αειφόρου ανάπτυξης, των 
αρχών του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και της 
συμφωνίας του Παρισιού·

Or. fr
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Τροπολογία 31
Jeroen Lenaers

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι τα μέσα ανάκαμψης της 
ΕΕ και τα σχετικά προγράμματα του ΠΔΠ 
θα πρέπει να συμπληρώνουν τα εθνικά 
συστήματα, στηρίζοντας τις ΜΜΕ, ιδίως 
στους τομείς που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την πανδημία, και 
επιδιώκοντας να διασφαλίσουν τη 
βιομηχανική ανεξαρτησία της ΕΕ·

2. θεωρεί ότι τα μέσα ανάκαμψης της 
ΕΕ και τα σχετικά προγράμματα του ΠΔΠ 
θα πρέπει να συμπληρώνουν τα εθνικά 
συστήματα, στηρίζοντας τις ΜΜΕ, ιδίως 
στους τομείς που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την πανδημία και τις 
ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται σε 
μεθοριακές περιοχές, οι οποίες έχουν 
πληγεί σοβαρά από το κλείσιμο των 
συνόρων μεταξύ των κρατών μελών, και 
επιδιώκοντας να διασφαλίσουν τη 
βιομηχανική ανεξαρτησία της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 32
José Manuel Fernandes

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι τα μέσα ανάκαμψης της 
ΕΕ και τα σχετικά προγράμματα του ΠΔΠ 
θα πρέπει να συμπληρώνουν τα εθνικά 
συστήματα, στηρίζοντας τις ΜΜΕ, ιδίως 
στους τομείς που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την πανδημία, και 
επιδιώκοντας να διασφαλίσουν τη 
βιομηχανική ανεξαρτησία της ΕΕ·

2. θεωρεί ότι τα μέσα ανάκαμψης της 
ΕΕ και τα σχετικά προγράμματα του ΠΔΠ 
θα πρέπει να συμπληρώνουν τα εθνικά 
συστήματα, στηρίζοντας τις ΜΜΕ, ιδίως 
στους τομείς και τις περιοχέ που έχουν 
πληγεί περισσότερο από την πανδημία, και 
επιδιώκοντας να διασφαλίσουν τη 
βιομηχανική ανεξαρτησία της ΕΕ·

Or. pt

Τροπολογία 33
Radan Kanev
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι τα μέσα ανάκαμψης της 
ΕΕ και τα σχετικά προγράμματα του ΠΔΠ 
θα πρέπει να συμπληρώνουν τα εθνικά 
συστήματα, στηρίζοντας τις ΜΜΕ, ιδίως 
στους τομείς που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την πανδημία, και 
επιδιώκοντας να διασφαλίσουν τη 
βιομηχανική ανεξαρτησία της ΕΕ·

2. θεωρεί ότι τα μέσα ανάκαμψης της 
ΕΕ και τα σχετικά προγράμματα του ΠΔΠ 
θα πρέπει να συμπληρώνουν τα εθνικά 
συστήματα, στηρίζοντας τις ΜΜΕ, ιδίως 
στους τομείς που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την πανδημία, και 
επιδιώκοντας να διασφαλίσουν τη 
βιομηχανική ανεξαρτησία της ΕΕ καθώς 
και την καινοτομία και την τεχνολογική 
ηγετική θέση·

Or. en

Τροπολογία 34
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι τα μέσα ανάκαμψης της 
ΕΕ και τα σχετικά προγράμματα του ΠΔΠ 
θα πρέπει να συμπληρώνουν τα εθνικά 
συστήματα, στηρίζοντας τις ΜΜΕ, ιδίως 
στους τομείς που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την πανδημία, και 
επιδιώκοντας να διασφαλίσουν τη 
βιομηχανική ανεξαρτησία της ΕΕ·

2. τονίζει ότι για τα προγράμματα 
που είναι κρίσιμης σημασίας για την 
ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη 
των ΜΜΕ, τα οποία περιλαμβάνονται στο 
επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό 
Πλαίσιο (ΠΔΠ) θα πρέπει να 
διασφαλίζεται ένα απαραίτητο επίπεδο 
χρηματοδότησης· θεωρεί ότι τα μέσα 
ανάκαμψης της ΕΕ και τα σχετικά 
προγράμματα του ΠΔΠ θα πρέπει να 
συμπληρώνουν τα εθνικά συστήματα, 
στηρίζοντας τις ΜΜΕ, ιδίως στους τομείς 
που έχουν πληγεί περισσότερο από την 
πανδημία, και επιδιώκοντας να 
διασφαλίσουν τη βιομηχανική 
ανεξαρτησία της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 35
Leila Chaibi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι τα μέσα ανάκαμψης της 
ΕΕ και τα σχετικά προγράμματα του ΠΔΠ 
θα πρέπει να συμπληρώνουν τα εθνικά 
συστήματα, στηρίζοντας τις ΜΜΕ, ιδίως 
στους τομείς που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την πανδημία, και 
επιδιώκοντας να διασφαλίσουν τη 
βιομηχανική ανεξαρτησία της ΕΕ·

2. θεωρεί ότι τα μέσα ανάκαμψης της 
ΕΕ και τα σχετικά προγράμματα του ΠΔΠ 
θα πρέπει να συμπληρώνουν τα εθνικά 
συστήματα, στηρίζοντας τις ΜΜΕ, ιδίως 
στους τομείς που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την πανδημία, και 
επιδιώκοντας να διασφαλίσουν τη 
βιομηχανική ανεξαρτησία της ΕΕ· ζητεί 
από επιχειρήσεις που λαμβάνουν στήριξη 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κρατικές 
ενισχύσεις ή οποιαδήποτε άλλη μορφή 
οικονομικής στήριξης από τα κράτη μέλη 
ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, να δεσμευτούν 
να μην απολύσουν τους υπαλλήλους τους, 
να μην μειώσουν τους μισθούς και να 
παρατείνουν τις συμβάσεις των 
εργαζομένων τους τουλάχιστον για την 
περίοδο κατά την οποία επωφελούνται 
από τις εν λόγω ενισχύσεις· ζητεί τον 
καθορισμό μέγιστης ποσόστωσης 10% 
για συμβάσεις επισφαλούς απασχόλησης 
σε ΜΜΕ και μέγιστη ποσόστωση 5% για 
συμβάσεις επισφαλούς απασχόλησης σε 
μεγάλες επιχειρήσεις· καλεί τις 
επιχειρήσεις να δεσμευτούν για την 
επίτευξη ίσης αμοιβής για γυναίκες και 
άνδρες βραχυπρόθεσμα·

Or. fr

Τροπολογία 36
Leila Chaibi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. Υπενθυμίζει ότι οι πολύ μικρές 
επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι 
έχουν επίσης επηρεαστεί έντονα από την 
κρίση της νόσου COVID-19· τονίζει ότι οι 
ΜΜΕ, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις και οι 
αυτοαπασχολούμενοι συχνά 
δυσκολεύονται να αποκτήσουν πρόσβαση 
στους μηχανισμούς στήριξης που 
θεσπίζουν τα κράτη μέλη, ιδίως στα 
μέτρα μερικής απασχόλησης που είναι 
απαραίτητα για την προστασία των 
θέσεων εργασίας· υπογραμμίζει ότι είναι 
απαραίτητο να καταστεί μόνιμη η 
κρατική ενίσχυση και να αυξηθεί το 
επιτρεπόμενο ποσό της έως και 400 000 
ευρώ για τη στήριξη των προβληματικών 
επιχειρήσεων και την προστασία των 
θέσεων εργασίας.

Or. fr

Τροπολογία 37
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. επισημαίνει τη μεγάλη σημασία 
της ΕΕ για την προστασία των ΜΜΕ που 
εμπλέκονται σε διασυνοριακές 
δραστηριότητες ή απασχολούν 
διασυνοριακό, εποχικό ή μεθοριακό 
εργατικό δυναμικό, και ζητεί τη 
διασφάλιση σαφούς και διαφανούς 
πληροφόρησης η οποία θα είναι 
προσβάσιμη σε εταιρείες και εργοδότες 
όσον αφορά τους κανόνες και τα 
δικαιώματα αυτών των εργαζομένων, 
μεταξύ άλλων μέσω μονοαπευθυντικών 
διαδικτυακών πυλών εξυπηρέτησης·

Or. en
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Τροπολογία 38
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, 
Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. ζητεί μια ευρωπαϊκή οριζόντια 
στρατηγική για την ανάκαμψη των ΜΜΕ 
η οποία θα τις στηρίζει μέσω της 
μείωσης της γραφειοκρατίας, της 
βελτίωσης της πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση και της προώθησης των 
επενδύσεων σε αλυσίδες στρατηγικής 
αξίας, σε νεοφυείς και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, συμβαδίζοντας με την 
ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία·

Or. en

Τροπολογία 39
France Jamet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι οι δράσεις που 
σχετίζονται με τις ΜΜΕ θα πρέπει να 
βρίσκονται στο επίκεντρο των σχεδίων και 
πρωτοβουλιών της ΕΕ για βιομηχανική και 
πράσινη ανάκαμψη και θα πρέπει να 
συνοδεύονται από μέτρα για την 
προστασία των εργαζομένων· φρονεί ότι η 
ενίσχυση των κανόνων της ΕΕ σχετικά με 
τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης έχει ουσιαστική 
σημασία για την κινητικότητα του 
εργατικού δυναμικού και την προστασία 
των εργαζομένων, ιδίως εκείνων που 
βρίσκονται σε επισφαλείς καταστάσεις·

3. τονίζει ότι οι δράσεις που 
σχετίζονται με τις ΜΜΕ θα πρέπει να 
βρίσκονται στο επίκεντρο των σχεδίων και 
πρωτοβουλιών της ΕΕ για βιομηχανική και 
πράσινη ανάκαμψη και θα πρέπει να 
συνοδεύονται από μέτρα για την 
προστασία των εργαζομένων·
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Or. fr

Τροπολογία 40
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι οι δράσεις που 
σχετίζονται με τις ΜΜΕ θα πρέπει να 
βρίσκονται στο επίκεντρο των σχεδίων και 
πρωτοβουλιών της ΕΕ για βιομηχανική και 
πράσινη ανάκαμψη και θα πρέπει να 
συνοδεύονται από μέτρα για την 
προστασία των εργαζομένων· φρονεί ότι η 
ενίσχυση των κανόνων της ΕΕ σχετικά με 
τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης έχει ουσιαστική 
σημασία για την κινητικότητα του 
εργατικού δυναμικού και την προστασία 
των εργαζομένων, ιδίως εκείνων που 
βρίσκονται σε επισφαλείς καταστάσεις·

3. τονίζει ότι οι δράσεις που 
σχετίζονται με τις ΜΜΕ θα πρέπει να 
βρίσκονται στο επίκεντρο των σχεδίων και 
πρωτοβουλιών της ΕΕ για βιομηχανική και 
πράσινη ανάκαμψη και θα πρέπει να 
συνοδεύονται από μέτρα για την 
προστασία των εργαζομένων· 
υπογραμμίζει την ανάγκη άμεσης και 
ισορροπημένης συμφωνίας σχετικά με 
την αναθεώρηση των κανονισμών 
883/2004 και 987/2009 για τον συντονισμό 
της κοινωνικής ασφάλισης, καθώς έχουν 
ουσιαστική σημασία για την κινητικότητα 
του εργατικού δυναμικού και την 
προστασία των εργαζομένων, ιδίως 
εκείνων που βρίσκονται σε επισφαλείς 
καταστάσεις·

Or. en

Τροπολογία 41
Andrea Bocskor

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι οι δράσεις που 
σχετίζονται με τις ΜΜΕ θα πρέπει να 
βρίσκονται στο επίκεντρο των σχεδίων και 
πρωτοβουλιών της ΕΕ για βιομηχανική και 
πράσινη ανάκαμψη και θα πρέπει να 
συνοδεύονται από μέτρα για την 
προστασία των εργαζομένων· φρονεί ότι η 

3. τονίζει ότι οι δράσεις που 
σχετίζονται με τις ΜΜΕ θα πρέπει να 
βρίσκονται στο επίκεντρο των σχεδίων και 
πρωτοβουλιών της ΕΕ για βιομηχανική και 
πράσινη ανάκαμψη και θα πρέπει να 
συνοδεύονται από μέτρα για την 
προστασία των εργαζομένων· φρονεί ότι η 
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ενίσχυση των κανόνων της ΕΕ σχετικά με 
τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης έχει ουσιαστική 
σημασία για την κινητικότητα του 
εργατικού δυναμικού και την προστασία 
των εργαζομένων, ιδίως εκείνων που 
βρίσκονται σε επισφαλείς καταστάσεις·

ορθή εφαρμογή των υπαρχόντων κανόνων 
σχετικά με τον συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης έχει 
ουσιαστική σημασία για την κινητικότητα 
του εργατικού δυναμικού και την 
προστασία των εργαζομένων, ιδίως 
εκείνων που βρίσκονται σε επισφαλείς 
καταστάσεις και είναι της άποψης ότι το 
μόνο που θα κάνουν οι εν εξελίξει 
συζητήσεις σχετικά με την τροποποίηση 
του κανονισμού 883/2004 θα είναι να 
δυσκολέψουν τις ΜΜΕ και να 
προκαλέσουν ανασφάλεια στους 
μετακινούμενους εργαζομένους·

Or. en

Τροπολογία 42
Ádám Kósa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι οι δράσεις που 
σχετίζονται με τις ΜΜΕ θα πρέπει να 
βρίσκονται στο επίκεντρο των σχεδίων και 
πρωτοβουλιών της ΕΕ για βιομηχανική και 
πράσινη ανάκαμψη και θα πρέπει να 
συνοδεύονται από μέτρα για την 
προστασία των εργαζομένων· φρονεί ότι η 
ενίσχυση των κανόνων της ΕΕ σχετικά με 
τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης έχει ουσιαστική 
σημασία για την κινητικότητα του 
εργατικού δυναμικού και την προστασία 
των εργαζομένων, ιδίως εκείνων που 
βρίσκονται σε επισφαλείς καταστάσεις·

3. τονίζει ότι οι δράσεις που 
σχετίζονται με τις ΜΜΕ θα πρέπει να 
βρίσκονται στο επίκεντρο των σχεδίων και 
πρωτοβουλιών της ΕΕ για βιομηχανική και 
πράσινη ανάκαμψη και θα πρέπει να 
συνοδεύονται από μέτρα για την 
προστασία των εργαζομένων· φρονεί ότι η 
ορθή εφαρμογή των υπαρχόντων κανόνων 
σχετικά με τον συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης έχει 
ουσιαστική σημασία για την κινητικότητα 
του εργατικού δυναμικού και την 
προστασία των εργαζομένων, ιδίως 
εκείνων που βρίσκονται σε επισφαλείς 
καταστάσεις και είναι της άποψης ότι το 
μόνο που θα καταφέρουν οι εν εξελίξει 
συζητήσεις σχετικά με την τροποποίηση 
του κανονισμού 883/2004 θα είναι να 
δυσκολέψουν τις ΜΜΕ και να 
προκαλέσουν ανασφάλεια στους 
μετακινούμενους εργαζομένους·
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Or. en

Τροπολογία 43
Stefania Zambelli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι οι δράσεις που 
σχετίζονται με τις ΜΜΕ θα πρέπει να 
βρίσκονται στο επίκεντρο των σχεδίων και 
πρωτοβουλιών της ΕΕ για βιομηχανική 
και πράσινη ανάκαμψη και θα πρέπει να 
συνοδεύονται από μέτρα για την 
προστασία των εργαζομένων· φρονεί ότι η 
ενίσχυση των κανόνων της ΕΕ σχετικά με 
τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης έχει ουσιαστική 
σημασία για την κινητικότητα του 
εργατικού δυναμικού και την προστασία 
των εργαζομένων, ιδίως εκείνων που 
βρίσκονται σε επισφαλείς καταστάσεις·

3. τονίζει ότι οι δράσεις που 
σχετίζονται με τις ΜΜΕ θα πρέπει να 
βρίσκονται στο επίκεντρο των σχεδίων και 
πρωτοβουλιών για βιομηχανική ανάκαμψη 
και θα πρέπει να συνοδεύονται από μέτρα 
για την προστασία των εργαζομένων· 
φρονεί ότι η ενίσχυση των κανόνων της ΕΕ 
σχετικά με τον συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης έχει 
ουσιαστική σημασία για την κινητικότητα 
του εργατικού δυναμικού και την 
προστασία των εργαζομένων, ιδίως 
εκείνων που βρίσκονται σε επισφαλείς 
καταστάσεις·

Or. it

Τροπολογία 44
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι οι δράσεις που 
σχετίζονται με τις ΜΜΕ θα πρέπει να 
βρίσκονται στο επίκεντρο των σχεδίων και 
πρωτοβουλιών της ΕΕ για βιομηχανική και 
πράσινη ανάκαμψη και θα πρέπει να 
συνοδεύονται από μέτρα για την 
προστασία των εργαζομένων· φρονεί ότι η 
ενίσχυση των κανόνων της ΕΕ σχετικά με 
τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης έχει ουσιαστική 

3. τονίζει ότι οι δράσεις που 
σχετίζονται με τις ΜΜΕ και την 
επιχειρηματικότητα θα πρέπει να 
βρίσκονται στο επίκεντρο των σχεδίων και 
πρωτοβουλιών της ΕΕ για βιομηχανική και 
πράσινη ανάκαμψη και θα πρέπει να 
συνοδεύονται από μέτρα για την 
προστασία των εργαζομένων και 
επιχειρήσεων που ιδρύθηκαν πρόσφατα· 
φρονεί ότι η ενίσχυση των κανόνων της ΕΕ 
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σημασία για την κινητικότητα του 
εργατικού δυναμικού και την προστασία 
των εργαζομένων, ιδίως εκείνων που 
βρίσκονται σε επισφαλείς καταστάσεις·

σχετικά με τον συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης έχει 
ουσιαστική σημασία για την κινητικότητα 
του εργατικού δυναμικού και την 
προστασία των εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 45
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι οι δράσεις που 
σχετίζονται με τις ΜΜΕ θα πρέπει να 
βρίσκονται στο επίκεντρο των σχεδίων και 
πρωτοβουλιών της ΕΕ για βιομηχανική και 
πράσινη ανάκαμψη και θα πρέπει να 
συνοδεύονται από μέτρα για την 
προστασία των εργαζομένων· φρονεί ότι η 
ενίσχυση των κανόνων της ΕΕ σχετικά με 
τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης έχει ουσιαστική 
σημασία για την κινητικότητα του 
εργατικού δυναμικού και την προστασία 
των εργαζομένων, ιδίως εκείνων που 
βρίσκονται σε επισφαλείς καταστάσεις·

3. τονίζει ότι οι δράσεις που 
σχετίζονται με τις ΜΜΕ θα πρέπει να 
βρίσκονται στο επίκεντρο των σχεδίων και 
πρωτοβουλιών της ΕΕ για το ψηφιακό 
μετασχηματισμό, τη βιομηχανική και 
πράσινη ανάκαμψη ενώ παράλληλα θα 
πρέπει να συνοδεύονται από μέτρα για την 
προστασία όλων των εργαζομένων· φρονεί 
ότι η ενίσχυση των κανόνων της ΕΕ 
σχετικά με τον συντονισμό και 
εναρμονισμό των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης έχει ουσιαστική σημασία για 
την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού 
και την προστασία των εργαζομένων, ιδίως 
εκείνων που βρίσκονται σε επισφαλείς 
καταστάσεις·

Or. el

Τροπολογία 46
Romana Tomc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι οι δράσεις που 
σχετίζονται με τις ΜΜΕ θα πρέπει να 

3. τονίζει ότι οι δράσεις που 
σχετίζονται με τις ΜΜΕ θα πρέπει να 
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βρίσκονται στο επίκεντρο των σχεδίων και 
πρωτοβουλιών της ΕΕ για βιομηχανική και 
πράσινη ανάκαμψη και θα πρέπει να 
συνοδεύονται από μέτρα για την 
προστασία των εργαζομένων· φρονεί ότι η 
ενίσχυση των κανόνων της ΕΕ σχετικά με 
τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης έχει ουσιαστική 
σημασία για την κινητικότητα του 
εργατικού δυναμικού και την προστασία 
των εργαζομένων, ιδίως εκείνων που 
βρίσκονται σε επισφαλείς καταστάσεις·

βρίσκονται στο επίκεντρο των σχεδίων και 
πρωτοβουλιών της ΕΕ για βιομηχανική και 
πράσινη ανάκαμψη και θα πρέπει να 
συνοδεύονται από μέτρα για την 
προστασία των εργαζομένων· φρονεί ότι οι 
κανόνες της ΕΕ σχετικά με τον συντονισμό 
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης 
έχουν ουσιαστική σημασία για την 
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και 
την προστασία των εργαζομένων, ιδίως 
εκείνων που βρίσκονται σε επισφαλείς 
καταστάσεις, και συνεπώς ζητεί από 
όλους τους ενδιαφερόμενους να 
θεσπίσουν νομοθετικές ρυθμίσεις σε 
αυτόν τομέα το συντομότερο δυνατόν·

Or. sl

Τροπολογία 47
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι οι δράσεις που 
σχετίζονται με τις ΜΜΕ θα πρέπει να 
βρίσκονται στο επίκεντρο των σχεδίων και 
πρωτοβουλιών της ΕΕ για βιομηχανική και 
πράσινη ανάκαμψη και θα πρέπει να 
συνοδεύονται από μέτρα για την 
προστασία των εργαζομένων· φρονεί ότι η 
ενίσχυση των κανόνων της ΕΕ σχετικά με 
τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης έχει ουσιαστική 
σημασία για την κινητικότητα του 
εργατικού δυναμικού και την προστασία 
των εργαζομένων, ιδίως εκείνων που 
βρίσκονται σε επισφαλείς καταστάσεις·

3. τονίζει ότι οι δράσεις που 
σχετίζονται με τις ΜΜΕ θα πρέπει να 
βρίσκονται στο επίκεντρο των σχεδίων και 
πρωτοβουλιών της ΕΕ για βιομηχανική και 
πράσινη ανάκαμψη και θα πρέπει να 
συνοδεύονται από μέτρα για την 
προστασία των εργαζομένων, την 
ενίσχυση των δικαιωμάτων τους και τη 
διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών 
εργασίας και απασχόλησης για όλους· 
φρονεί ότι η ενίσχυση των κανόνων της ΕΕ 
σχετικά με τον συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης έχει 
ουσιαστική σημασία για την κινητικότητα 
του εργατικού δυναμικού και την 
προστασία των εργαζομένων, ιδίως 
εκείνων που βρίσκονται σε επισφαλείς 
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καταστάσεις·

Or. en

Τροπολογία 48
José Manuel Fernandes

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι οι δράσεις που 
σχετίζονται με τις ΜΜΕ θα πρέπει να 
βρίσκονται στο επίκεντρο των σχεδίων και 
πρωτοβουλιών της ΕΕ για βιομηχανική και 
πράσινη ανάκαμψη και θα πρέπει να 
συνοδεύονται από μέτρα για την 
προστασία των εργαζομένων· φρονεί ότι η 
ενίσχυση των κανόνων της ΕΕ σχετικά με 
τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης έχει ουσιαστική 
σημασία για την κινητικότητα του 
εργατικού δυναμικού και την προστασία 
των εργαζομένων, ιδίως εκείνων που 
βρίσκονται σε επισφαλείς καταστάσεις·

3. τονίζει ότι οι δράσεις που 
σχετίζονται με τις ΜΜΕ θα πρέπει να 
βρίσκονται στο επίκεντρο των σχεδίων και 
πρωτοβουλιών της ΕΕ, ιδίως αυτών που 
έχουν σχέση με τη βιομηχανική και 
πράσινη ανάκαμψη και θα πρέπει να 
συνοδεύονται από μέτρα για την 
προώθηση της επιχειρηματικότητας και 
την προστασία των εργαζομένων· φρονεί 
ότι η ενίσχυση των κανόνων της ΕΕ 
σχετικά με τον συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης έχει 
ουσιαστική σημασία για την κινητικότητα 
του εργατικού δυναμικού και την 
προστασία των εργαζομένων, ιδίως 
εκείνων που βρίσκονται σε επισφαλείς 
καταστάσεις·

Or. pt

Τροπολογία 49
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι οι δράσεις που 
σχετίζονται με τις ΜΜΕ θα πρέπει να 
βρίσκονται στο επίκεντρο των σχεδίων και 
πρωτοβουλιών της ΕΕ για βιομηχανική και 

3. τονίζει ότι οι δράσεις που 
σχετίζονται με τις ΜΜΕ θα πρέπει να 
βρίσκονται στο επίκεντρο των σχεδίων και 
πρωτοβουλιών της ΕΕ για βιομηχανική και 
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πράσινη ανάκαμψη και θα πρέπει να 
συνοδεύονται από μέτρα για την 
προστασία των εργαζομένων· φρονεί ότι η 
ενίσχυση των κανόνων της ΕΕ σχετικά με 
τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης έχει ουσιαστική 
σημασία για την κινητικότητα του 
εργατικού δυναμικού και την προστασία 
των εργαζομένων, ιδίως εκείνων που 
βρίσκονται σε επισφαλείς καταστάσεις·

πράσινη ανάκαμψη και θα πρέπει να 
συνοδεύονται από μέτρα για την 
προστασία των εργαζομένων· φρονεί ότι η 
ενίσχυση των κανόνων της ΕΕ σχετικά με 
τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης και της 
δυνατότητας μεταφοράς των 
δικαιωμάτων έχει ουσιαστική σημασία για 
την ισότιμη κινητικότητα του εργατικού 
δυναμικού και την προστασία των 
εργαζομένων, ιδίως εκείνων που 
βρίσκονται σε επισφαλείς καταστάσεις· 
τονίζει εν προκειμένω την ανάγκη 
διασφάλισης του σεβασμού της αρχής της 
ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων και 
των δίκαιων και ισότιμων συνθηκών 
εργασίας για τους εργαζομένους που 
μετακινούνται εντός της Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 50
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι οι δράσεις που 
σχετίζονται με τις ΜΜΕ θα πρέπει να 
βρίσκονται στο επίκεντρο των σχεδίων και 
πρωτοβουλιών της ΕΕ για βιομηχανική και 
πράσινη ανάκαμψη και θα πρέπει να 
συνοδεύονται από μέτρα για την 
προστασία των εργαζομένων· φρονεί ότι η 
ενίσχυση των κανόνων της ΕΕ σχετικά με 
τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης έχει ουσιαστική 
σημασία για την κινητικότητα του 
εργατικού δυναμικού και την προστασία 
των εργαζομένων, ιδίως εκείνων που 
βρίσκονται σε επισφαλείς καταστάσεις·

3. τονίζει ότι οι δράσεις που 
σχετίζονται με τις ΜΜΕ θα πρέπει να 
βρίσκονται στο επίκεντρο των σχεδίων και 
πρωτοβουλιών της ΕΕ για βιομηχανική και 
πράσινη ανάκαμψη και θα πρέπει να 
συνοδεύονται από μέτρα για την 
προστασία των εργαζομένων· φρονεί ότι η 
ενίσχυση των κανόνων της ΕΕ σχετικά με 
τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης έχει ουσιαστική 
σημασία για την κινητικότητα του 
εργατικού δυναμικού και την προστασία 
των εργαζομένων, ιδίως εκείνων που 
βρίσκονται σε επισφαλείς καταστάσεις· 
υπενθυμίζει ότι η ελεύθερη μετακίνηση 
των εργαζομένων αποτελεί θεμελιώδη 
ελευθερία, στον πυρήνα της ενιαίας 
αγοράς· υπενθυμίζει επίσης τη σημασία 
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της προώθησης της κινητικότητας των 
εργαζομένων σε όλη την Ευρώπη· τονίζει 
ότι, ενώ έχει ληφθεί μια σημαντική σειρά 
μέτρων για τη στήριξη των εταιρειών 
ώστε να αντιμετωπίσουν την πανδημία 
του κορονοϊού, απαιτείται τώρα εστίαση 
ειδικότερα στον μετριασμό των 
μακροπρόθεσμων επιπτώσεων της 
κρίσης·

Or. en

Τροπολογία 51
Radan Kanev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι οι δράσεις που 
σχετίζονται με τις ΜΜΕ θα πρέπει να 
βρίσκονται στο επίκεντρο των σχεδίων και 
πρωτοβουλιών της ΕΕ για βιομηχανική και 
πράσινη ανάκαμψη και θα πρέπει να 
συνοδεύονται από μέτρα για την 
προστασία των εργαζομένων· φρονεί ότι η 
ενίσχυση των κανόνων της ΕΕ σχετικά με 
τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης έχει ουσιαστική 
σημασία για την κινητικότητα του 
εργατικού δυναμικού και την προστασία 
των εργαζομένων, ιδίως εκείνων που 
βρίσκονται σε επισφαλείς καταστάσεις·

3. τονίζει ότι οι δράσεις που 
σχετίζονται με τις ΜΜΕ θα πρέπει να 
βρίσκονται στο επίκεντρο των σχεδίων και 
πρωτοβουλιών της ΕΕ για βιομηχανική και 
πράσινη ανάκαμψη και θα πρέπει να 
συνοδεύονται από μέτρα για την 
προστασία των εργαζομένων· φρονεί ότι η 
ενίσχυση των κανόνων της ΕΕ σχετικά με 
τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης έχει ουσιαστική 
σημασία για την κινητικότητα του 
εργατικού δυναμικού και την προστασία 
των εργαζομένων, ιδίως εκείνων που 
βρίσκονται σε επισφαλείς καταστάσεις·

τονίζει την ανάγκη προσαρμογής και 
εκσυγχρονισμού των εργασιακών 
κανονισμών καθώς υφίστανται νέες 
συνθήκες της σύγχρονης οικονομίας, υπό 
τον συντονισμό της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Εργασίας (ΕΑΕ)· υπογραμμίζει την 
ανάγκη για συντονισμένες μεθόδους και 
πρωτόκολλα ελέγχου των εργασιακών 
συνθηκών σε όλη την Ένωση, υπό τον 
συντονισμό της ΕΑΕ·

Or. en
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Τροπολογία 52
Petra De Sutter

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι οι δράσεις που 
σχετίζονται με τις ΜΜΕ θα πρέπει να 
βρίσκονται στο επίκεντρο των σχεδίων και 
πρωτοβουλιών της ΕΕ για βιομηχανική και 
πράσινη ανάκαμψη και θα πρέπει να 
συνοδεύονται από μέτρα για την 
προστασία των εργαζομένων· φρονεί ότι η 
ενίσχυση των κανόνων της ΕΕ σχετικά με 
τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης έχει ουσιαστική 
σημασία για την κινητικότητα του 
εργατικού δυναμικού και την προστασία 
των εργαζομένων, ιδίως εκείνων που 
βρίσκονται σε επισφαλείς καταστάσεις·

3. τονίζει ότι οι δράσεις που 
σχετίζονται με τις ΜΜΕ θα πρέπει να 
βρίσκονται στο επίκεντρο των σχεδίων και 
πρωτοβουλιών της ΕΕ για βιομηχανική και 
πράσινη ανάκαμψη και θα πρέπει να 
συνοδεύονται από μέτρα για την 
προστασία των εργαζομένων· φρονεί ότι η 
ενίσχυση των κανόνων της ΕΕ σχετικά με 
τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης έχει ουσιαστική 
σημασία για την κινητικότητα του 
εργατικού δυναμικού και την προστασία 
των εργαζομένων, ιδίως εκείνων που 
βρίσκονται σε επισφαλείς καταστάσεις· 
ζητεί οι δράσεις που σχετίζονται με τις 
ΜΜΕ να εγκρίνονται μόνο εάν εγγυώνται 
την παροχή ποιοτικών θέσεων εργασίας· 
υπενθυμίζει την ανάγκη καταπολέμησης 
της αδήλωτης εργασίας και της άτυπης 
οικονομίας, έτσι ώστε να ενισχυθούν οι 
ΜΜΕ που σέβονται τους κανόνες·

Or. en

Τροπολογία 53
Jeroen Lenaers

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι οι δράσεις που 
σχετίζονται με τις ΜΜΕ θα πρέπει να 
βρίσκονται στο επίκεντρο των σχεδίων και 
πρωτοβουλιών της ΕΕ για βιομηχανική και 
πράσινη ανάκαμψη και θα πρέπει να 

3. τονίζει ότι οι δράσεις που 
σχετίζονται με τις ΜΜΕ θα πρέπει να 
βρίσκονται στο επίκεντρο των σχεδίων και 
πρωτοβουλιών της ΕΕ για βιομηχανική και 
πράσινη ανάκαμψη και θα πρέπει να 
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συνοδεύονται από μέτρα για την 
προστασία των εργαζομένων· φρονεί ότι η 
ενίσχυση των κανόνων της ΕΕ σχετικά με 
τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης έχει ουσιαστική 
σημασία για την κινητικότητα του 
εργατικού δυναμικού και την προστασία 
των εργαζομένων, ιδίως εκείνων που 
βρίσκονται σε επισφαλείς καταστάσεις·

συνοδεύονται από μέτρα για την 
προστασία των εργαζομένων· φρονεί ότι η 
ενίσχυση των κανόνων της ΕΕ σχετικά με 
τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης έχει ουσιαστική 
σημασία για την κινητικότητα του 
εργατικού δυναμικού και την προστασία 
των εργαζομένων, ιδίως εκείνων που 
βρίσκονται σε επισφαλείς καταστάσεις· 
τονίζει ότι ο καλός συντονισμός μεταξύ 
κρατών μελών και περιφερειών είναι 
ουσιαστικής σημασίας προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι ΜΜΕ και οι 
αυτοαπασχολούμενοι επιχειρηματίες που 
δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό 
επίπεδο προστατεύονται από εθνικά 
συστήματα και μέτρα·

Or. en

Τροπολογία 54
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. είναι της άποψης ότι η προστασία 
των εταιρειών από την πτώχευση είναι 
κεντρικής σημασίας για τη διατήρηση 
των θέσεων εργασίας και τη διασφάλιση 
βιώσιμης οικονομικής ανάκαμψης· 
θεωρεί ότι ως εκ τούτου η ΕΕ θα πρέπει 
να αναπτύξει και να ενισχύσει 
μηχανισμούς έγκαιρης προειδοποίησης 
για τον εντοπισμό εταιρειών που 
βρίσκονται σε δυσχέρεια και την παροχή 
βοήθειας σε αυτές ώστε να αποφύγουν 
την αφερεγγυότητα· θεωρεί ότι η 
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και τα 
σχετικά προγράμματα θα πρέπει να 
αλλάξουν προσανατολισμό και να 
στραφούν προς αυτήν την κατεύθυνση·

Or. en
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Τροπολογία 55
Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. τονίζει ότι οι γυναίκες 
εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε 
όλα τα επίπεδα απασχόλησης και 
διοίκησης1α και επιδοκιμάζει τις 
πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής με ιδιαίτερη έμφαση στην 
ενδυνάμωση των γυναικών και τη 
βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης 
ανδρών και γυναικών εντός του 
ευρωπαϊκού οικοσυστήματος των ΜΜΕ·
__________________
1α The Missing Entrepreneurs 2019, 
Policies for inclusive entrepreneurship, 
OECD, https://www.oecd-
ilibrary.org/sites/d23b6508-
en/index.html?itemId=/content/componen
t/d23b6508-en 

Or. en

Τροπολογία 56
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marianne Vind, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. σημειώνει ότι η εκπροσώπηση 
εργατικών σωματείων και εργαζομένων 
καθώς και ο κοινωνικός διάλογος και οι 
συλλογικές διαπραγματεύσεις δεν είναι 
τόσο διαδεδομένες στις ΜΜΕ όσο στις 
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μεγαλύτερες εταιρείες, ενώ υπάρχουν 
σημαντικές διαφορές μεταξύ κρατών 
μελών σε σχέση με αυτό·

Or. en

Τροπολογία 57
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι έχουν 
δικαίωμα ενημέρωσης, διαβούλευσης και 
συμμετοχής καθώς και να ενσωματώσει 
αυτήν την αρχή στην στρατηγική για τις 
ΜΜΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη για 
ουσιαστική συμμετοχή των εργαζομένων 
και των εκπροσώπων τους σε θέματα 
εταιρικής εμβέλειας, μεταξύ άλλων και 
στις αποφάσεις για την απαλλαγή από τις 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και για 
την ψηφιοποίηση· τονίζει τη σημασία του 
ουσιαστικού κοινωνικού διαλόγου και την 
ανάγκη ενίσχυσης των κοινωνικών 
εταίρων, ώστε να διευρυνθεί η κάλυψη 
που παρέχουν οι συλλογικές 
διαπραγματεύσεις και να ληφθούν μέτρα 
για αθρόα συμμετοχή στα εργατικά 
σωματεία και στις ενώσεις εργοδοτών 
στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής για τις 
ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 58
France Jamet
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. ζητεί τη συστηματική εφαρμογή 
μέτρων υγείας και ασφάλειας στον χώρο 
εργασίας και χαιρετίζει τις 
κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την 
Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 
(EU-OSHA) σχετικά με την προσαρμογή 
των χώρων εργασίας και την προστασία 
των εργαζομένων σε σχέση με την 
πανδημία COVID-19· είναι της άποψης 
ότι οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα 
πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω 
προκειμένου να υπάρξει συντονισμένη και 
αποτελεσματική αντίδραση σε περίπτωση 
μελλοντικών διασυνοριακών απειλών κατά 
της δημόσιας υγείας·

4. ζητεί τη συστηματική εφαρμογή 
μέτρων υγείας και ασφάλειας στον χώρο 
εργασίας· είναι της άποψης ότι οι εν λόγω 
κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να 
αναπτυχθούν περαιτέρω προκειμένου να 
υπάρξει συντονισμένη και αποτελεσματική 
αντίδραση σε περίπτωση μελλοντικών 
διασυνοριακών απειλών κατά της 
δημόσιας υγείας·

Or. fr

Τροπολογία 59
Petra De Sutter

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. ζητεί τη συστηματική εφαρμογή 
μέτρων υγείας και ασφάλειας στον χώρο 
εργασίας και χαιρετίζει τις κατευθυντήριες 
γραμμές που εξέδωσε ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός για την Ασφάλεια και την 
Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) σχετικά 
με την προσαρμογή των χώρων εργασίας 
και την προστασία των εργαζομένων σε 
σχέση με την πανδημία COVID-19· είναι 
της άποψης ότι οι εν λόγω κατευθυντήριες 
γραμμές θα πρέπει να αναπτυχθούν 
περαιτέρω προκειμένου να υπάρξει 
συντονισμένη και αποτελεσματική 
αντίδραση σε περίπτωση μελλοντικών 
διασυνοριακών απειλών κατά της 

4. ζητεί τη συστηματική εφαρμογή 
μέτρων υγείας και ασφάλειας στον χώρο 
εργασίας και χαιρετίζει τις κατευθυντήριες 
γραμμές που εξέδωσε ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός για την Ασφάλεια και την 
Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) καθώς 
και το σημείο 8 της δήλωσης της 
Επιτροπής μετά την παρουσίαση της 
οδηγίας (ΕΕ) 2020/739 της Επιτροπής 
σχετικά με την προσαρμογή των χώρων 
εργασίας και την προστασία των 
εργαζομένων σε σχέση με την πανδημία 
COVID-19· είναι της άποψης ότι οι εν 
λόγω κατευθυντήριες γραμμές, 
συμπεριλαμβανομένων των γραπτών 
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δημόσιας υγείας· οδηγιών, θα πρέπει να αναπτυχθούν 
περαιτέρω και να παρασχεθούν σε όλους 
τους εκτεθειμένους εργαζομένους 
προκειμένου να υπάρξει συντονισμένη και 
αποτελεσματική αντίδραση σε περίπτωση 
μελλοντικών διασυνοριακών απειλών κατά 
της δημόσιας υγείας·

Or. en

Τροπολογία 60
Miriam Lexmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. ζητεί τη συστηματική εφαρμογή 
μέτρων υγείας και ασφάλειας στον χώρο 
εργασίας και χαιρετίζει τις κατευθυντήριες 
γραμμές που εξέδωσε ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός για την Ασφάλεια και την 
Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) σχετικά 
με την προσαρμογή των χώρων εργασίας 
και την προστασία των εργαζομένων σε 
σχέση με την πανδημία COVID-19· είναι 
της άποψης ότι οι εν λόγω κατευθυντήριες 
γραμμές θα πρέπει να αναπτυχθούν 
περαιτέρω προκειμένου να υπάρξει 
συντονισμένη και αποτελεσματική 
αντίδραση σε περίπτωση μελλοντικών 
διασυνοριακών απειλών κατά της 
δημόσιας υγείας·

4. ζητεί τη συστηματική εφαρμογή 
μέτρων υγείας και ασφάλειας στον χώρο 
εργασίας και χαιρετίζει τις κατευθυντήριες 
γραμμές που εξέδωσε ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός για την Ασφάλεια και την 
Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) σχετικά 
με την προσαρμογή των χώρων εργασίας 
και την προστασία των εργαζομένων σε 
σχέση με την πανδημία COVID-19· είναι 
της άποψης ότι οι εν λόγω κατευθυντήριες 
γραμμές θα πρέπει να αναπτυχθούν 
περαιτέρω και να βασίζονται σε τακτικές 
διαβουλεύσεις με τους σχετικούς 
ενδιαφερόμενους φορείς, προκειμένου να 
υπάρξει συντονισμένη, επικαιροποιημένη 
και αποτελεσματική αντίδραση σε 
περίπτωση μελλοντικών διασυνοριακών 
απειλών κατά της δημόσιας υγείας·

Or. en

Τροπολογία 61
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. ζητεί τη συστηματική εφαρμογή 
μέτρων υγείας και ασφάλειας στον χώρο 
εργασίας και χαιρετίζει τις κατευθυντήριες 
γραμμές που εξέδωσε ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός για την Ασφάλεια και την 
Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) σχετικά 
με την προσαρμογή των χώρων εργασίας 
και την προστασία των εργαζομένων σε 
σχέση με την πανδημία COVID-19· είναι 
της άποψης ότι οι εν λόγω κατευθυντήριες 
γραμμές θα πρέπει να αναπτυχθούν 
περαιτέρω προκειμένου να υπάρξει 
συντονισμένη και αποτελεσματική 
αντίδραση σε περίπτωση μελλοντικών 
διασυνοριακών απειλών κατά της 
δημόσιας υγείας·

4. ζητεί τη συστηματική εφαρμογή 
μέτρων υγείας και ασφάλειας στον χώρο 
εργασίας και χαιρετίζει τις κατευθυντήριες 
γραμμές που εξέδωσε ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός για την Ασφάλεια και την 
Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) σχετικά 
με την προσαρμογή των χώρων εργασίας 
και την προστασία των εργαζομένων σε 
σχέση με την πανδημία COVID-19· είναι 
της άποψης ότι οι εν λόγω κατευθυντήριες 
γραμμές θα πρέπει να αναπτυχθούν 
περαιτέρω προκειμένου να υπάρξει 
συντονισμένη και αποτελεσματική 
αντίδραση σε περίπτωση μελλοντικών 
διασυνοριακών απειλών κατά της 
δημόσιας υγείας· υπογραμμίζει ότι είναι 
ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική και ταχεία εφαρμογή 
των πρωτοκόλλων υγείας καθώς και η 
οικειοποίησή τους από τους 
εργαζομένους στους διάφορους 
επαγγελματικούς κλάδους, ιδίως μέσω 
δράσεων κατάρτισης στον χώρο 
εργασίας·

Or. fr

Τροπολογία 62
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Cristian Ghinea

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. ζητεί τη συστηματική εφαρμογή 
μέτρων υγείας και ασφάλειας στον χώρο 
εργασίας και χαιρετίζει τις κατευθυντήριες 
γραμμές που εξέδωσε ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός για την Ασφάλεια και την 
Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) σχετικά 
με την προσαρμογή των χώρων εργασίας 
και την προστασία των εργαζομένων σε 
σχέση με την πανδημία COVID-19· είναι 

4. ζητεί τη συστηματική εφαρμογή 
μέτρων υγείας και ασφάλειας στον χώρο 
εργασίας και χαιρετίζει τις κατευθυντήριες 
γραμμές που εξέδωσε ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός για την Ασφάλεια και την 
Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) σχετικά 
με την προσαρμογή των χώρων εργασίας 
και την προστασία των εργαζομένων σε 
σχέση με την πανδημία COVID-19· είναι 



AM\1209858EL.docx 43/90 PE655.633v01-00

EL

της άποψης ότι οι εν λόγω κατευθυντήριες 
γραμμές θα πρέπει να αναπτυχθούν 
περαιτέρω προκειμένου να υπάρξει 
συντονισμένη και αποτελεσματική 
αντίδραση σε περίπτωση μελλοντικών 
διασυνοριακών απειλών κατά της 
δημόσιας υγείας·

της άποψης ότι οι εν λόγω κατευθυντήριες 
γραμμές θα πρέπει να αναπτυχθούν 
περαιτέρω προκειμένου να υπάρξει 
συντονισμένη και αποτελεσματική 
αντίδραση σε περίπτωση μελλοντικών 
διασυνοριακών απειλών κατά της 
δημόσιας υγείας· ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη να διαδώσουν πληροφορίες και 
γνώσεις σχετικά με την Υγεία και την 
Ασφάλεια στον Χώρο Εργασίας και να 
προβούν σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες που εγγυώνται την ασφάλεια και 
την υγεία των εργαζομένων, 
συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης των 
επιθεωρήσεων, όπου και όποτε κρίνεται 
απαραίτητο·

Or. en

Τροπολογία 63
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. ζητεί τη συστηματική εφαρμογή 
μέτρων υγείας και ασφάλειας στον χώρο 
εργασίας και χαιρετίζει τις κατευθυντήριες 
γραμμές που εξέδωσε ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός για την Ασφάλεια και την 
Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) σχετικά 
με την προσαρμογή των χώρων εργασίας 
και την προστασία των εργαζομένων σε 
σχέση με την πανδημία COVID-19· είναι 
της άποψης ότι οι εν λόγω κατευθυντήριες 
γραμμές θα πρέπει να αναπτυχθούν 
περαιτέρω προκειμένου να υπάρξει 
συντονισμένη και αποτελεσματική 
αντίδραση σε περίπτωση μελλοντικών 
διασυνοριακών απειλών κατά της 
δημόσιας υγείας·

4. ζητεί τη συστηματική εφαρμογή 
μέτρων υγείας και ασφάλειας στον χώρο 
εργασίας και χαιρετίζει τις κατευθυντήριες 
γραμμές που εξέδωσε ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός για την Ασφάλεια και την 
Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) σχετικά 
με την προσαρμογή των χώρων εργασίας 
και την προστασία των εργαζομένων σε 
σχέση με την πανδημία COVID-19· είναι 
της άποψης ότι οι εν λόγω κατευθυντήριες 
γραμμές θα πρέπει να αναπτυχθούν 
περαιτέρω προκειμένου να υπάρξει 
συντονισμένη και αποτελεσματική 
αντίδραση σε περίπτωση μελλοντικών 
διασυνοριακών απειλών κατά της 
δημόσιας υγείας· καλεί την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει την οδηγία για την υγεία και 
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την ασφάλεια στον χώρο εργασίας σε 
συνδυασμό με μια στρατηγική πλαίσιο για 
την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία 
η οποία θα επιδιώκει μεταξύ άλλων την 
υλοποίηση του οράματος μηδενικών 
θανάτων με εργασιακά αίτια·

Or. en

Τροπολογία 64
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. ζητεί τη συστηματική εφαρμογή 
μέτρων υγείας και ασφάλειας στον χώρο 
εργασίας και χαιρετίζει τις κατευθυντήριες 
γραμμές που εξέδωσε ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός για την Ασφάλεια και την 
Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) σχετικά 
με την προσαρμογή των χώρων εργασίας 
και την προστασία των εργαζομένων σε 
σχέση με την πανδημία COVID-19· είναι 
της άποψης ότι οι εν λόγω κατευθυντήριες 
γραμμές θα πρέπει να αναπτυχθούν 
περαιτέρω προκειμένου να υπάρξει 
συντονισμένη και αποτελεσματική 
αντίδραση σε περίπτωση μελλοντικών 
διασυνοριακών απειλών κατά της 
δημόσιας υγείας·

4. ζητεί τη συστηματική εφαρμογή 
μέτρων υγείας και ασφάλειας στον χώρο 
εργασίας και χαιρετίζει τις κατευθυντήριες 
γραμμές που εξέδωσε ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός για την Ασφάλεια και την 
Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) σχετικά 
με την προσαρμογή των χώρων εργασίας 
και την προστασία των εργαζομένων σε 
σχέση με την πανδημία COVID-19· είναι 
της άποψης ότι οι εν λόγω κατευθυντήριες 
γραμμές θα πρέπει να αναπτυχθούν 
περαιτέρω προκειμένου να υπάρξει 
συντονισμένη και αποτελεσματική 
αντίδραση σε περίπτωση μελλοντικών 
διασυνοριακών απειλών κατά της 
δημόσιας υγείας· υπογραμμίζει τη 
σημασία της λήψης κατάλληλων μέτρων 
ώστε να βοηθηθούν οι ΜΜΕ στην 
κατάρτιση σχεδίων εργασίας όπου 
τηρούνται οι κανόνες για την ασφάλεια·

Or. en

Τροπολογία 65
José Manuel Fernandes

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. ζητεί τη συστηματική εφαρμογή 
μέτρων υγείας και ασφάλειας στον χώρο 
εργασίας και χαιρετίζει τις κατευθυντήριες 
γραμμές που εξέδωσε ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός για την Ασφάλεια και την 
Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) σχετικά 
με την προσαρμογή των χώρων εργασίας 
και την προστασία των εργαζομένων σε 
σχέση με την πανδημία COVID-19· είναι 
της άποψης ότι οι εν λόγω κατευθυντήριες 
γραμμές θα πρέπει να αναπτυχθούν 
περαιτέρω προκειμένου να υπάρξει 
συντονισμένη και αποτελεσματική 
αντίδραση σε περίπτωση μελλοντικών 
διασυνοριακών απειλών κατά της 
δημόσιας υγείας·

4. ζητεί τη συστηματική εφαρμογή 
μέτρων υγείας και ασφάλειας στον χώρο 
εργασίας και χαιρετίζει τις κατευθυντήριες 
γραμμές που εξέδωσε ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός για την Ασφάλεια και την 
Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) σχετικά 
με την προσαρμογή των χώρων εργασίας 
και την προστασία των εργαζομένων σε 
σχέση με την πανδημία COVID-19· είναι 
της άποψης ότι οι εν λόγω κατευθυντήριες 
γραμμές θα πρέπει να αναπτυχθούν 
περαιτέρω προκειμένου να υπάρξει 
συντονισμένη και αποτελεσματική 
αντίδραση σε περίπτωση μελλοντικών 
διασυνοριακών απειλών κατά της 
δημόσιας υγείας· θεωρεί επίσης ότι οι 
ΜΜΕ που απασχολούν εποχιακό 
προσωπικό ή διασυνοριακούς 
εργαζόμενους δικαιούνται ειδικής 
προστασίας·

Or. pt

Τροπολογία 66
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. αναγνωρίζει την ιδιαίτερη 
κατάσταση των ΜΜΕ όσον αφορά την 
εφαρμογή θεσμικών μέτρων υγείας και 
ασφάλειας σε επίπεδο εταιρειών· 
υπογραμμίζει ότι η ενημέρωση, η 
ανταλλαγή ορθών πρακτικών, οι 
διαβουλεύσεις, οι εύχρηστοι οδηγοί και 
διαδικτυακές πλατφόρμες είναι 
εξαιρετικής σημασίας προκειμένου να 
βοηθηθούν οι ΜΜΕ ώστε να 
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συμμορφωθούν με τις κανονιστικές 
απαιτήσεις· εκφράζει ικανοποίηση για τη 
διαδικτυακή διαδραστική εκτίμηση 
κινδύνων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
για την Ασφάλεια και την Υγεία στην 
Εργασία (OiRA) καθώς και για άλλα 
ηλεκτρονικά εργαλεία των κρατών μελών 
που στοχεύουν στην προώθηση της 
συμμόρφωσης και στην ανάπτυξη μιας 
προορατικής νοοτροπίας, ιδίως σε πολύ 
μικρές και μικρές επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 67
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marianne Vind, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. υπενθυμίζει ότι όλοι οι 
εργαζόμενοι στην ενιαία αγορά πρέπει να 
έχουν δικαίωμα στο υψηλότερο δυνατό 
επίπεδο προστασίας σε θέματα υγείας και 
ασφάλειας στον χώρο εργασίας, 
ανεξαρτήτως του μεγέθους της εταιρείας 
στην οποία απασχολούνται, του τόπου 
απασχόλησης ή της σύμβασης που έχει 
υπογραφεί·

Or. en

Τροπολογία 68
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marianne Vind, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι η μείωση του 
κανονιστικού φόρτου και η απλούστευση 
των κανόνων σχετικά με την πρόσβαση 
των ΜΜΕ και των αυτοαπασχολουμένων 
σε χρηματοδότηση θα πρέπει να 
αποτελέσουν τον ακρογωνιαίο λίθο της 
μελλοντικής στρατηγικής για τις 
ευρωπαϊκές ΜΜΕ και ότι θα συμβάλουν 
αποφασιστικά στην ταχεία ανάκαμψη της 
οικονομίας·

5. θεωρεί ότι η τακτική αξιολόγηση 
των κανονιστικών απαιτήσεων και των 
κανόνων σχετικά με την πρόσβαση των 
ΜΜΕ και των αυτοαπασχολουμένων σε 
χρηματοδότηση αποτελούν τον 
ακρογωνιαίο λίθο της νέας στρατηγικής 
για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ στην 
προσπάθεια στήριξης της ταχείας 
ανάκαμψης της οικονομίας· επισημαίνει 
ότι η αποτελεσματικότητα και η 
σταθερότητα του κανονιστικού 
περιβάλλοντος επιτυγχάνονται καλύτερα 
μέσω συνεχούς ισχυρής συμμετοχής των 
κοινωνικών εταίρων στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 69
Leila Chaibi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι η μείωση του 
κανονιστικού φόρτου και η απλούστευση 
των κανόνων σχετικά με την πρόσβαση 
των ΜΜΕ και των αυτοαπασχολουμένων 
σε χρηματοδότηση θα πρέπει να 
αποτελέσουν τον ακρογωνιαίο λίθο της 
μελλοντικής στρατηγικής για τις 
ευρωπαϊκές ΜΜΕ και ότι θα συμβάλουν 
αποφασιστικά στην ταχεία ανάκαμψη της 
οικονομίας·

5. θεωρεί ότι η απλούστευση των 
κανόνων σχετικά με την πρόσβαση των 
ΜΜΕ και των πραγματικά 
αυτοαπασχολουμένων σε χρηματοδοτική 
στήριξη, συνοδευόμενη από οικολογικές 
και κοινωνικές προϋποθέσεις, καθώς και 
οι δίκαιες και ισότιμες συνθήκες 
εργασίας, θα πρέπει να αποτελέσουν τον 
ακρογωνιαίο λίθο της μελλοντικής 
στρατηγικής για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ και 
ότι θα συμβάλουν αποφασιστικά σε ταχεία 
ανάκαμψη μιας οικονομίας·δίκαιης και 
βιώσιμης·

Or. fr



PE655.633v01-00 48/90 AM\1209858EL.docx

EL

Τροπολογία 70
Emmanouil Fragkos, Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι η μείωση του 
κανονιστικού φόρτου και η απλούστευση 
των κανόνων σχετικά με την πρόσβαση 
των ΜΜΕ και των αυτοαπασχολουμένων 
σε χρηματοδότηση θα πρέπει να 
αποτελέσουν τον ακρογωνιαίο λίθο της 
μελλοντικής στρατηγικής για τις 
ευρωπαϊκές ΜΜΕ και ότι θα συμβάλουν 
αποφασιστικά στην ταχεία ανάκαμψη της 
οικονομίας·

5. θεωρεί ότι η μείωση του 
κανονιστικού φόρτου και η απλούστευση 
των κανόνων σχετικά με την πρόσβαση 
των αυτοαπασχολουμένων και των 
νεοφυών εταιρειών, καθώς και των 
ΜΜΕ, σε χρηματοδότηση, όπως οι 
επιβραβεύσεις, η μικροχρηματοδότηση 
και η συμμετοχική χρηματοδότηση, θα 
πρέπει να αποτελέσουν τον ακρογωνιαίο 
λίθο της μελλοντικής στρατηγικής για την 
ευρωπαϊκή επιχειρηματικότητα και ότι θα 
συμβάλουν αποφασιστικά στην ταχεία 
ανάκαμψη της οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 71
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι η μείωση του 
κανονιστικού φόρτου και η απλούστευση 
των κανόνων σχετικά με την πρόσβαση 
των ΜΜΕ και των αυτοαπασχολουμένων 
σε χρηματοδότηση θα πρέπει να 
αποτελέσουν τον ακρογωνιαίο λίθο της 
μελλοντικής στρατηγικής για τις 
ευρωπαϊκές ΜΜΕ και ότι θα συμβάλουν 
αποφασιστικά στην ταχεία ανάκαμψη της 
οικονομίας·

5. θεωρεί ότι η μείωση του 
κανονιστικού φόρτου και η απλούστευση 
των κανόνων σχετικά με την πρόσβαση 
των ΜΜΕ και των αυτοαπασχολουμένων 
σε χρηματοδότηση θα πρέπει να 
αποτελέσουν τον ακρογωνιαίο λίθο της 
μελλοντικής στρατηγικής για τις 
ευρωπαϊκές ΜΜΕ και ότι θα συμβάλουν 
αποφασιστικά στην ταχεία ανάκαμψη της 
οικονομίας και την αύξηση νέων θέσεων 
εργασίας·

Or. el
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Τροπολογία 72
José Manuel Fernandes

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι η μείωση του 
κανονιστικού φόρτου και η απλούστευση 
των κανόνων σχετικά με την πρόσβαση 
των ΜΜΕ και των αυτοαπασχολουμένων 
σε χρηματοδότηση θα πρέπει να 
αποτελέσουν τον ακρογωνιαίο λίθο της 
μελλοντικής στρατηγικής για τις 
ευρωπαϊκές ΜΜΕ και ότι θα συμβάλουν 
αποφασιστικά στην ταχεία ανάκαμψη της 
οικονομίας·

5. θεωρεί ότι η μείωση του 
κανονιστικού φόρτου και η απλούστευση 
των διαδικασιών πρόσβασης των ΜΜΕ 
και των αυτοαπασχολουμένων σε 
χρηματοδότηση θα πρέπει να αποτελέσουν 
τον ακρογωνιαίο λίθο της μελλοντικής 
στρατηγικής για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ και 
ότι θα συμβάλουν αποφασιστικά στην 
ταχεία ανάκαμψη της οικονομίας· 
υπενθυμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, τη 
σημασία της τεχνικής βοήθειας για τις 
ΜΜΕ και τους αυτοαπασχολούμενους, 
ιδίως στην αρχική φάση υλοποίησης των 
ευρωπαϊκών κονδυλίων και 
προγραμμάτων·

Or. pt

Τροπολογία 73
Petra De Sutter

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι η μείωση του 
κανονιστικού φόρτου και η απλούστευση 
των κανόνων σχετικά με την πρόσβαση 
των ΜΜΕ και των αυτοαπασχολουμένων 
σε χρηματοδότηση θα πρέπει να 
αποτελέσουν τον ακρογωνιαίο λίθο της 
μελλοντικής στρατηγικής για τις 
ευρωπαϊκές ΜΜΕ και ότι θα συμβάλουν 
αποφασιστικά στην ταχεία ανάκαμψη της 
οικονομίας·

5. θεωρεί ότι η μείωση του περιττού 
διοικητικού φόρτου και η απλούστευση 
των κανόνων σχετικά με την πρόσβαση 
των ΜΜΕ και των αυτοαπασχολουμένων 
σε χρηματοδότηση θα πρέπει να 
αποτελέσουν τον ακρογωνιαίο λίθο της 
μελλοντικής στρατηγικής για τις 
ευρωπαϊκές ΜΜΕ και ότι θα συμβάλουν 
αποφασιστικά στην ταχεία ανάκαμψη της 
οικονομίας· υπενθυμίζει ότι το εργατικό 
δίκαιο και η εφαρμογή του δεν αποτελούν 
κανονιστικό φόρτο·
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Or. en

Τροπολογία 74
Krzysztof Hetman

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι η μείωση του 
κανονιστικού φόρτου και η απλούστευση 
των κανόνων σχετικά με την πρόσβαση 
των ΜΜΕ και των αυτοαπασχολουμένων 
σε χρηματοδότηση θα πρέπει να 
αποτελέσουν τον ακρογωνιαίο λίθο της 
μελλοντικής στρατηγικής για τις 
ευρωπαϊκές ΜΜΕ και ότι θα συμβάλουν 
αποφασιστικά στην ταχεία ανάκαμψη της 
οικονομίας·

5. θεωρεί ότι η μείωση του 
κανονιστικού φόρτου και η απλούστευση 
των κανόνων σχετικά με την πρόσβαση 
των ΜΜΕ και των αυτοαπασχολουμένων 
σε χρηματοδότηση θα πρέπει να 
αποτελέσουν τον ακρογωνιαίο λίθο της 
μελλοντικής στρατηγικής για τις 
ευρωπαϊκές ΜΜΕ και ότι θα συμβάλουν 
αποφασιστικά στην ταχεία ανάκαμψη της 
οικονομίας· ζητεί στο πλαίσιο αυτό τη 
μείωση του υπερθεματισμού, σε επίπεδο 
ενωσιακών κανόνων, στα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 75
Stefania Zambelli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι η μείωση του 
κανονιστικού φόρτου και η απλούστευση 
των κανόνων σχετικά με την πρόσβαση 
των ΜΜΕ και των αυτοαπασχολουμένων 
σε χρηματοδότηση θα πρέπει να 
αποτελέσουν τον ακρογωνιαίο λίθο της 
μελλοντικής στρατηγικής για τις 
ευρωπαϊκές ΜΜΕ και ότι θα συμβάλουν 
αποφασιστικά στην ταχεία ανάκαμψη της 
οικονομίας·

5. θεωρεί ότι η μείωση του 
κανονιστικού φόρτου και η απλούστευση 
των κανόνων σχετικά με την πρόσβαση 
των ΜΜΕ και των αυτοαπασχολουμένων 
σε χρηματοδότηση θα πρέπει να 
αποτελέσουν τον ακρογωνιαίο λίθο της 
μελλοντικής στρατηγικής για τις 
ευρωπαϊκές ΜΜΕ και ότι θα συμβάλουν 
αποφασιστικά στην ταχεία ανάκαμψη της 
οικονομίας· αναγνωρίζει ότι τα εργαλεία 
πρόσβασης σε ευρωπαϊκές πιστώσεις και 
κεφάλαια πρέπει να είναι πιο εύκολα 
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προσβάσιμα από μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις με ενεργά υποκαταστήματα 
σε περιφερειακό επίπεδο·

Or. it

Τροπολογία 76
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι η μείωση του 
κανονιστικού φόρτου και η απλούστευση 
των κανόνων σχετικά με την πρόσβαση 
των ΜΜΕ και των αυτοαπασχολουμένων 
σε χρηματοδότηση θα πρέπει να 
αποτελέσουν τον ακρογωνιαίο λίθο της 
μελλοντικής στρατηγικής για τις 
ευρωπαϊκές ΜΜΕ και ότι θα συμβάλουν 
αποφασιστικά στην ταχεία ανάκαμψη της 
οικονομίας·

5. θεωρεί ότι η μείωση του 
κανονιστικού φόρτου και η απλούστευση 
των κανόνων σχετικά με την πρόσβαση 
των ΜΜΕ και των αυτοαπασχολουμένων 
σε χρηματοδότηση θα πρέπει να 
αποτελέσουν τον ακρογωνιαίο λίθο της 
μελλοντικής στρατηγικής για τις 
ευρωπαϊκές ΜΜΕ και ότι θα συμβάλουν 
αποφασιστικά στην ταχεία ανάκαμψη της 
οικονομίας· ως εκ τούτου ζητεί την άμεση 
εφαρμογή του ευρωπαϊκού διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας, με στόχο την προώθηση 
των δυνατοτήτων των ΜΜΕ για 
καινοτομία·

Or. en

Τροπολογία 77
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, 
Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να στηρίξουν επειγόντως τις 
επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, μειώνοντας 
τον περιττό διοικητικό φόρτο και 
διευκολύνοντας την πρόσβασή τους σε 
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ρευστότητα· στο πλαίσιο αυτό, 
επιδοκιμάζει την προσωρινή 
πρωτοβουλία SURE που προτάθηκε από 
την Επιτροπή· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι θα 
διατίθενται στις ΜΜΕ εναλλακτικές 
επιλογές χρηματοδότησης, όπως 
συνεταιριστικοί πιστωτικοί οργανισμοί 
και επενδυτές ιδιωτικών κεφαλαίων· 
ζητεί τη δημιουργία προγραμμάτων 
ανάπτυξης ικανοτήτων, στο πλαίσιο του 
σχεδίου ανάκαμψης, τα οποία θα έχουν 
στόχο να ενισχύσουν τις ΜΜΕ, ιδίως τις 
πολύ μικρές επιχειρήσεις, να 
επαναπροσαρμόσουν τις δραστηριότητές 
τους στις αγορές που έχουν πληγεί 
εξαιτίας της COVID-19·

Or. en

Τροπολογία 78
Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. τονίζει πόσο σημαντική είναι για 
τις ΜΜΕ η επίτευξη της μετάβασης προς 
την ψηφιοποίηση, καθώς και η εξέταση 
των ευκαιριών απασχόλησης και των 
σχετικών οφελών, όπως η οργάνωση 
ευέλικτων μοντέλων εργασίας, οι 
ενισχυμένες ευκαιρίες για άτομα με 
αναπηρία και η καλύτερη ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής 
ζωής· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
προωθήσει ένα ευρωπαϊκό θεματολόγιο 
για την τηλεργασία, με σκοπό την 
ανάπτυξη νομοθετικού πλαισίου το οποίο 
θα καθορίζει σαφή ελάχιστα πρότυπα και 
συνθήκες για εργασία από απόσταση σε 
όλη την ΕΕ, παράλληλα με τη στήριξη 
της παραγωγικότητας και της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
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ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 79
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. τονίζει ότι ο θεμιτός 
ανταγωνισμός αποτελεί θεμελιώδη αρχή 
της ενιαίας αγοράς· προειδοποιεί ότι ο 
ανταγωνισμός προς τα κάτω όσον αφορά 
τα πρότυπα απασχόλησης, κοινωνικής 
ασφάλισης και φορολόγησης, μεταξύ 
άλλων μέσω τεχνητών ρυθμίσεων, 
έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον θεμιτό 
ανταγωνισμό που βασίζεται στην 
ποιότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη· 
υπογραμμίζει ότι το κοινωνικό ντάμπινγκ 
είναι πρωτίστως επιζήμιο για τους 
εργαζομένους, τους καταναλωτές και τις 
νομοταγείς ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 80
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. επισημαίνει τον ζωτικό ρόλο που 
μπορούν να διαδραματίσουν οι ΜΜΕ και 
οι επενδύσεις με κοινωνικές επιπτώσεις 
στη δημιουργία πρόσβασης και ευκαιριών 
για άτομα με αναπηρία ή ευάλωτες 
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μειονότητες στην αγορά εργασίας, και 
ζητεί ενισχυμένη στήριξη για τις εταιρείες 
που αφενός προσφέρουν κοινωνική 
απασχόληση και αφετέρου ενισχύουν τον 
κοινωνικό αντίκτυπο στις κοινότητές 
τους μέσω της παροχής κοινωνικών 
υπηρεσιών και αγαθών ή μέσω της 
δημιουργίας αλυσίδων κοινωνικής αξίας·

Or. en

Τροπολογία 81
Sara Skyttedal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. εκφράζει ικανοποίηση διότι στη 
στρατηγική της Επιτροπής για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η 
απλούστευση της εργασίας θεωρείται ως 
ένας από τους τρεις ακρογωνιαίους 
λίθους του έργου της ΕΕ σε σχέση με τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις· θεωρεί ότι η 
μείωση της γραφειοκρατίας αποτελεί 
σημαντική προϋπόθεση για να μπορέσει η 
οικονομία να ανακάμψει, να ευνοήσει την 
καινοτομία και να μεταβεί, μεταξύ άλλων, 
στην κλιματολογικά έξυπνη παραγωγή, 
καθώς και προϋπόθεση 
ανταγωνιστικότητας των εταιρειών της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 82
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. ζητεί την κατάργηση κανόνων και 
την απόδοση προτεραιότητας στην 
αποτελεσματική επανέναρξη των 
οικονομικών δραστηριοτήτων, και 
επιμένει ότι είναι σημαντικό να τεθούν οι 
ΜΜΕ στο επίκεντρο της ενιαίας αγοράς 
μετά την κρίση· προτείνει να 
παρουσιαστεί ένα σχέδιο συνέπειας για 
την ενιαία αγορά, με ισχυρή εστίαση στη 
διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ 
στην αγορά και σε χρηματοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 83
Radan Kanev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω 
απλοποίηση των κανόνων πρόσβασης 
των ΜΜΕ και των αυτοαπασχολουμένων 
στην ενιαία αγορά, καθώς και για την 
περαιτέρω προώθηση της κινητικότητας 
του εργατικού δυναμικού, με απλούς 
κανόνες που θα είναι προσιτοί για τις 
ΜΜΕ, παράλληλα με αποφυγή 
οποιασδήποτε μορφής κατάχρησης των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων και 
επιδείνωσης των εργασιακών συνθηκών·

Or. en

Τροπολογία 84
Sara Skyttedal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. εκφράζει τον προβληματισμό του 
για τη νέα πρόταση της Επιτροπής 
σχετικά με εναρμονισμένα πρότυπα και 
την ενισχυμένη συμπερίληψή τους στο 
προαιρετικό σύστημα παραγωγής 
τεχνικών προτύπων· τονίζει ότι κάτι 
τέτοιο περιορίζει την ικανότητα του 
ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου να 
προσαρμοστεί στις τεχνολογικές εξελίξεις 
που εισάγονται στην αγορά, και αυτό με 
τη σειρά του υπονομεύει την ικανότητα 
της Ευρώπης να επηρεάσει το τεχνικό 
περιεχόμενο των διεθνών προτύπων και, 
ως αποτέλεσμα, την ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και των 
ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 85
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, 
Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. πιστεύει ότι η ψηφιοποίηση 
προσφέρει πληθώρα ευκαιριών για τις 
ΜΜΕ και μπορεί να βελτιώσει σημαντικά 
την παραγωγικότητα, την επιχειρηματική 
διοίκηση και την ανθεκτικότητά τους· 
θεωρεί ότι απαιτείται ένα φιλόδοξο 
χρονοδιάγραμμα για την εναρμόνιση των 
ψηφιακών πτυχών της ενιαίας αγοράς και 
την προώθηση λύσεων ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης· ζητεί την τυποποίηση και 
ψηφιοποίηση των διαδικασιών και 
εντύπων, κάτι που θα βοηθήσει τις ΜΜΕ 
μακροπρόθεσμα·

Or. en
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Τροπολογία 86
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. υπενθυμίζει ότι η επιβολή της 
πολιτικής ανταγωνισμού γίνεται σε 
ενωσιακό επίπεδο· τονίζει ότι ο αθέμιτος 
ανταγωνισμός στην ενιαία αγορά είναι 
επιζήμιος για τις νομοταγείς εταιρείες, 
ιδίως τις ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να λάβουν αποφασιστικά 
μέτρα για την αντιμετώπιση του αθέμιτου 
ανταγωνισμού που βασίζεται για 
παράδειγμα στην παράκαμψη της 
κοινωνικής, φορολογικής ή εργατικής 
νομοθεσίας·

Or. en

Τροπολογία 87
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marianne Vind, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5γ. τονίζει ότι οι πολιτικές που 
αφορούν τις ΜΜΕ και τις νεοφυείς 
επιχειρήσεις δεν πρέπει να δίνουν στις 
επιχειρήσεις την ευκαιρία να 
παρακάμπτουν τους υφιστάμενους 
κανόνες, να υποβαθμίζουν την προστασία 
των εργαζομένων και των καταναλωτών 
ή να αυξάνουν τον κίνδυνο εταιρικής 
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απάτης, εγκληματικών δραστηριοτήτων 
και εικονικών εταιρειών· υπενθυμίζει ότι, 
στο πλαίσιο αυτό, το Κοινοβούλιο 
απέρριψε την αμφιλεγόμενη πρόταση της 
Επιτροπής για μια ευρωπαϊκή 
ηλεκτρονική κάρτα υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 88
Stefania Zambelli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την ΕΕ να στηρίξει την 
ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση 
επενδύοντας στην τεχνητή νοημοσύνη και 
σε πρωτοβουλίες επανακατάρτισης και 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων ώστε να 
προωθηθεί ο ψηφιακός γραμματισμός, να 
υιοθετηθούν προηγμένες ψηφιακές 
δεξιότητες, καθώς και οι νέες δεξιότητες 
για νέα επαγγέλματα και τομείς που θα 
αναδυθούν στο πλαίσιο της μετάβασης 
προς μια βιώσιμη οικονομία με ουδέτερο 
ισοζύγιο άνθρακα· επισημαίνει την ανάγκη 
να υιοθετηθεί μια μακρόπνοη προσέγγιση 
όσον αφορά την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και 
όσον αφορά τις δεξιότητες, ιδίως τις 
ψηφιακές· τονίζει ότι χρειάζεται να δοθεί 
προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της 
αναντιστοιχίας μεταξύ, αφενός, 
δεξιοτήτων/προσόντων και, αφετέρου, των 
αναγκών της αγοράς εργασίας.

6. επισημαίνει την ανάγκη να 
υιοθετηθεί μια μακρόπνοη προσέγγιση 
όσον αφορά την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και 
όσον αφορά τις δεξιότητες, ιδίως τις 
ψηφιακές· τονίζει ότι χρειάζεται να δοθεί 
προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της 
αναντιστοιχίας μεταξύ, αφενός, 
δεξιοτήτων/προσόντων και, αφετέρου, των 
αναγκών της αγοράς εργασίας.

Or. it

Τροπολογία 89
France Jamet
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την ΕΕ να στηρίξει την 
ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση 
επενδύοντας στην τεχνητή νοημοσύνη και 
σε πρωτοβουλίες επανακατάρτισης και 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων ώστε να 
προωθηθεί ο ψηφιακός γραμματισμός, να 
υιοθετηθούν προηγμένες ψηφιακές 
δεξιότητες, καθώς και οι νέες δεξιότητες 
για νέα επαγγέλματα και τομείς που θα 
αναδυθούν στο πλαίσιο της μετάβασης 
προς μια βιώσιμη οικονομία με ουδέτερο 
ισοζύγιο άνθρακα· επισημαίνει την 
ανάγκη να υιοθετηθεί μια μακρόπνοη 
προσέγγιση όσον αφορά την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, 
καθώς και όσον αφορά τις δεξιότητες, 
ιδίως τις ψηφιακές· τονίζει ότι χρειάζεται 
να δοθεί προτεραιότητα στην 
αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας μεταξύ, 
αφενός, δεξιοτήτων/προσόντων και, 
αφετέρου, των αναγκών της αγοράς 
εργασίας.

6. καλεί τα κράτη να στηρίξουν την 
τεχνητή νοημοσύνη και τις πρωτοβουλίες 
επανακατάρτισης και αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων ώστε να προωθηθεί ο 
ψηφιακός γραμματισμός, να υιοθετηθούν 
προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες, καθώς 
και οι νέες δεξιότητες για νέα επαγγέλματα 
και τομείς που θα αναδυθούν στο πλαίσιο 
της μετάβασης προς μια βιώσιμη 
οικονομία· επισημαίνει την ανάγκη να 
υιοθετηθεί μια μακρόπνοη προσέγγιση 
όσον αφορά την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και 
όσον αφορά τις δεξιότητες, ιδίως τις 
ψηφιακές· τονίζει ότι χρειάζεται να δοθεί 
προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της 
αναντιστοιχίας μεταξύ, αφενός, 
δεξιοτήτων/προσόντων και, αφετέρου, των 
αναγκών της αγοράς εργασίας.

Or. fr

Τροπολογία 90
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την ΕΕ να στηρίξει την 
ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση 
επενδύοντας στην τεχνητή νοημοσύνη και 
σε πρωτοβουλίες επανακατάρτισης και 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων ώστε να 
προωθηθεί ο ψηφιακός γραμματισμός, να 
υιοθετηθούν προηγμένες ψηφιακές 
δεξιότητες, καθώς και οι νέες δεξιότητες 
για νέα επαγγέλματα και τομείς που θα 

6. καλεί την ΕΕ να στηρίξει την 
ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση κατά 
τρόπο συνεκτικό και ευέλικτο, 
επενδύοντας στην τεχνητή νοημοσύνη και 
σε πρωτοβουλίες επανακατάρτισης και 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων ώστε να 
προωθηθεί ο ψηφιακός γραμματισμός, να 
υιοθετηθούν προηγμένες ψηφιακές 
δεξιότητες, καθώς και οι νέες δεξιότητες 
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αναδυθούν στο πλαίσιο της μετάβασης 
προς μια βιώσιμη οικονομία με ουδέτερο 
ισοζύγιο άνθρακα· επισημαίνει την 
ανάγκη να υιοθετηθεί μια μακρόπνοη 
προσέγγιση όσον αφορά την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, 
καθώς και όσον αφορά τις δεξιότητες, 
ιδίως τις ψηφιακές· τονίζει ότι χρειάζεται 
να δοθεί προτεραιότητα στην 
αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας μεταξύ, 
αφενός, δεξιοτήτων/προσόντων και, 
αφετέρου, των αναγκών της αγοράς 
εργασίας.

για νέα επαγγέλματα και τομείς· 
επισημαίνει την ανάγκη να υιοθετηθεί μια 
μακρόπνοη προσέγγιση όσον αφορά την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, 
καθώς και όσον αφορά τις δεξιότητες, 
ιδίως τις ψηφιακές· τονίζει ότι χρειάζεται 
να δοθεί προτεραιότητα στην 
αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας μεταξύ, 
αφενός, δεξιοτήτων/προσόντων και, 
αφετέρου, των αναγκών της αγοράς 
εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 91
Romana Tomc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την ΕΕ να στηρίξει την 
ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση 
επενδύοντας στην τεχνητή νοημοσύνη και 
σε πρωτοβουλίες επανακατάρτισης και 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων ώστε να 
προωθηθεί ο ψηφιακός γραμματισμός, να 
υιοθετηθούν προηγμένες ψηφιακές 
δεξιότητες, καθώς και οι νέες δεξιότητες 
για νέα επαγγέλματα και τομείς που θα 
αναδυθούν στο πλαίσιο της μετάβασης 
προς μια βιώσιμη οικονομία με ουδέτερο 
ισοζύγιο άνθρακα· επισημαίνει την ανάγκη 
να υιοθετηθεί μια μακρόπνοη προσέγγιση 
όσον αφορά την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και 
όσον αφορά τις δεξιότητες, ιδίως τις 
ψηφιακές· τονίζει ότι χρειάζεται να δοθεί 
προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της 
αναντιστοιχίας μεταξύ, αφενός, 
δεξιοτήτων/προσόντων και, αφετέρου, των 
αναγκών της αγοράς εργασίας.

6. καλεί την ΕΕ να στηρίξει την 
ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση 
επενδύοντας στην τεχνητή νοημοσύνη και 
σε πρωτοβουλίες επανακατάρτισης και 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων ώστε να 
προωθηθεί ο ψηφιακός γραμματισμός, να 
υιοθετηθούν προηγμένες ψηφιακές 
δεξιότητες, καθώς και οι νέες δεξιότητες 
για νέα επαγγέλματα και τομείς που θα 
αναδυθούν στο πλαίσιο της μετάβασης 
προς μια βιώσιμη οικονομία με ουδέτερο 
ισοζύγιο άνθρακα· επισημαίνει την ανάγκη 
να εκσυγχρονιστεί το σύστημα 
επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης 
και δεξιοτήτων, ιδίως των ψηφιακών· 
τονίζει ότι χρειάζεται να δοθεί 
προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της 
αναντιστοιχίας μεταξύ, αφενός, 
δεξιοτήτων/προσόντων και, αφετέρου, των 
αναγκών της αγοράς εργασίας.
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Or. sl

Τροπολογία 92
Εμμανουήλ Φράγκος, Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την ΕΕ να στηρίξει την 
ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση 
επενδύοντας στην τεχνητή νοημοσύνη και 
σε πρωτοβουλίες επανακατάρτισης και 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων ώστε να 
προωθηθεί ο ψηφιακός γραμματισμός, να 
υιοθετηθούν προηγμένες ψηφιακές 
δεξιότητες, καθώς και οι νέες δεξιότητες 
για νέα επαγγέλματα και τομείς που θα 
αναδυθούν στο πλαίσιο της μετάβασης 
προς μια βιώσιμη οικονομία με ουδέτερο 
ισοζύγιο άνθρακα· επισημαίνει την ανάγκη 
να υιοθετηθεί μια μακρόπνοη προσέγγιση 
όσον αφορά την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και 
όσον αφορά τις δεξιότητες, ιδίως τις 
ψηφιακές· τονίζει ότι χρειάζεται να δοθεί 
προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της 
αναντιστοιχίας μεταξύ, αφενός, 
δεξιοτήτων/προσόντων και, αφετέρου, των 
αναγκών της αγοράς εργασίας.

6. καλεί την ΕΕ να στηρίξει την 
έξυπνη μετάβαση επενδύοντας στην 
τεχνητή νοημοσύνη και σε πρωτοβουλίες 
επανακατάρτισης και αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων ώστε να προωθηθεί ο 
ψηφιακός γραμματισμός, να υιοθετηθούν 
προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες, καθώς 
και οι νέες δεξιότητες για νέα επαγγέλματα 
και τομείς που θα αναδυθούν στο πλαίσιο 
της μετάβασης προς μια βιώσιμη 
οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα· 
επισημαίνει την ανάγκη να υιοθετηθεί μια 
μακρόπνοη προσέγγιση όσον αφορά την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, 
καθώς και όσον αφορά τις δεξιότητες, 
ιδίως τις ψηφιακές· τονίζει ότι χρειάζεται 
να δοθεί προτεραιότητα στην 
αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας μεταξύ, 
αφενός, δεξιοτήτων/προσόντων και, 
αφετέρου, των αναγκών της αγοράς 
εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 93
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marianne Vind, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την ΕΕ να στηρίξει την 
ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση 
επενδύοντας στην τεχνητή νοημοσύνη και 
σε πρωτοβουλίες επανακατάρτισης και 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων ώστε να 
προωθηθεί ο ψηφιακός γραμματισμός, να 
υιοθετηθούν προηγμένες ψηφιακές 
δεξιότητες, καθώς και οι νέες δεξιότητες 
για νέα επαγγέλματα και τομείς που θα 
αναδυθούν στο πλαίσιο της μετάβασης 
προς μια βιώσιμη οικονομία με ουδέτερο 
ισοζύγιο άνθρακα· επισημαίνει την ανάγκη 
να υιοθετηθεί μια μακρόπνοη προσέγγιση 
όσον αφορά την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και 
όσον αφορά τις δεξιότητες, ιδίως τις 
ψηφιακές· τονίζει ότι χρειάζεται να δοθεί 
προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της 
αναντιστοιχίας μεταξύ, αφενός, 
δεξιοτήτων/προσόντων και, αφετέρου, των 
αναγκών της αγοράς εργασίας.

6. καλεί την ΕΕ να στηρίξει την 
ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση 
επενδύοντας στην τεχνητή νοημοσύνη και 
σε πρωτοβουλίες επανακατάρτισης και 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων ώστε να 
προωθηθεί ο ψηφιακός γραμματισμός, να 
υιοθετηθούν προηγμένες ψηφιακές 
δεξιότητες, καθώς και δεξιότητες για 
επαγγέλματα του μέλλοντος και τομείς που 
θα αναδυθούν στο πλαίσιο της μετάβασης 
προς μια βιώσιμη οικονομία με ουδέτερο 
ισοζύγιο άνθρακα· επισημαίνει την ανάγκη 
να υιοθετηθεί μια μακρόπνοη προσέγγιση 
όσον αφορά την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και 
όσον αφορά τα προσόντα, και ιδίως τις 
ψηφιακές δεξιότητες· τονίζει ότι 
χρειάζεται να δοθεί προτεραιότητα στην 
αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας μεταξύ, 
αφενός, δεξιοτήτων/προσόντων και, 
αφετέρου, των αναγκών της αγοράς 
εργασίας· θεωρεί ότι η εικόνα μιας ΜΜΕ 
ως ελκυστικού εργοδότη, βάσει 
ικανοποιητικών συνθηκών εργασίας και 
απασχόλησης, αποτελεί σημαντικό 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όσον αφορά 
την πρόσληψη ειδικευμένου προσωπικού· 
τονίζει τη σημασία της κατάρτισης και 
εκπαίδευσης εντός των επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 94
Εμμανουήλ Φράγκος, Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την ΕΕ να στηρίξει την 
ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση 
επενδύοντας στην τεχνητή νοημοσύνη και 
σε πρωτοβουλίες επανακατάρτισης και 

6. καλεί την ΕΕ να στηρίξει την 
ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση 
επενδύοντας στην τεχνητή νοημοσύνη και 
σε πρωτοβουλίες επανακατάρτισης και 



AM\1209858EL.docx 63/90 PE655.633v01-00

EL

αναβάθμισης των δεξιοτήτων ώστε να 
προωθηθεί ο ψηφιακός γραμματισμός, να 
υιοθετηθούν προηγμένες ψηφιακές 
δεξιότητες, καθώς και οι νέες δεξιότητες 
για νέα επαγγέλματα και τομείς που θα 
αναδυθούν στο πλαίσιο της μετάβασης 
προς μια βιώσιμη οικονομία με ουδέτερο 
ισοζύγιο άνθρακα· επισημαίνει την ανάγκη 
να υιοθετηθεί μια μακρόπνοη προσέγγιση 
όσον αφορά την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και 
όσον αφορά τις δεξιότητες, ιδίως τις 
ψηφιακές· τονίζει ότι χρειάζεται να δοθεί 
προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της 
αναντιστοιχίας μεταξύ, αφενός, 
δεξιοτήτων/προσόντων και, αφετέρου, των 
αναγκών της αγοράς εργασίας.

αναβάθμισης των δεξιοτήτων ώστε να 
προωθηθεί ο ψηφιακός γραμματισμός, να 
υιοθετηθούν προηγμένες ψηφιακές 
δεξιότητες, καθώς και οι νέες δεξιότητες 
για νέα επαγγέλματα, τομείς που θα 
αναδυθούν στο πλαίσιο της μετάβασης 
προς μια βιώσιμη οικονομία με ουδέτερο 
ισοζύγιο άνθρακα και η δημιουργία 
υποδομών που μπορούν να στηρίξουν το 
νέο κύμα επαναγροτικοποίησης· 
επισημαίνει την ανάγκη να υιοθετηθεί μια 
μακρόπνοη προσέγγιση όσον αφορά την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, 
καθώς και όσον αφορά τις δεξιότητες, 
ιδίως τις ψηφιακές· τονίζει ότι χρειάζεται 
να δοθεί προτεραιότητα στην 
αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας μεταξύ, 
αφενός, δεξιοτήτων/προσόντων και, 
αφετέρου, των αναγκών της αγοράς 
εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 95
Radan Kanev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την ΕΕ να στηρίξει την 
ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση 
επενδύοντας στην τεχνητή νοημοσύνη και 
σε πρωτοβουλίες επανακατάρτισης και 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων ώστε να 
προωθηθεί ο ψηφιακός γραμματισμός, να 
υιοθετηθούν προηγμένες ψηφιακές 
δεξιότητες, καθώς και οι νέες δεξιότητες 
για νέα επαγγέλματα και τομείς που θα 
αναδυθούν στο πλαίσιο της μετάβασης 
προς μια βιώσιμη οικονομία με ουδέτερο 
ισοζύγιο άνθρακα· επισημαίνει την ανάγκη 
να υιοθετηθεί μια μακρόπνοη προσέγγιση 
όσον αφορά την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και 
όσον αφορά τις δεξιότητες, ιδίως τις 

6. καλεί την ΕΕ να στηρίξει την 
ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση 
επενδύοντας στην τεχνητή νοημοσύνη και 
σε πρωτοβουλίες επανακατάρτισης και 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων ώστε να 
προωθηθεί ο ψηφιακός γραμματισμός, με 
στόχο να υιοθετήσουν οι ΜΜΕ 
προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες, καθώς 
και τις νέες δεξιότητες για νέα 
επαγγέλματα και τομείς που θα αναδυθούν 
στο πλαίσιο της μετάβασης προς μια 
βιώσιμη οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο 
άνθρακα· επισημαίνει την ανάγκη να 
υιοθετηθεί μια μακρόπνοη προσέγγιση 
όσον αφορά την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και 
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ψηφιακές· τονίζει ότι χρειάζεται να δοθεί 
προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της 
αναντιστοιχίας μεταξύ, αφενός, 
δεξιοτήτων/προσόντων και, αφετέρου, των 
αναγκών της αγοράς εργασίας.

όσον αφορά τις δεξιότητες, ιδίως τις 
ψηφιακές· τονίζει ότι χρειάζεται να δοθεί 
προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της 
αναντιστοιχίας μεταξύ, αφενός, 
δεξιοτήτων/προσόντων και, αφετέρου, των 
αναγκών της αγοράς εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 96
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την ΕΕ να στηρίξει την 
ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση 
επενδύοντας στην τεχνητή νοημοσύνη και 
σε πρωτοβουλίες επανακατάρτισης και 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων ώστε να 
προωθηθεί ο ψηφιακός γραμματισμός, να 
υιοθετηθούν προηγμένες ψηφιακές 
δεξιότητες, καθώς και οι νέες δεξιότητες 
για νέα επαγγέλματα και τομείς που θα 
αναδυθούν στο πλαίσιο της μετάβασης 
προς μια βιώσιμη οικονομία με ουδέτερο 
ισοζύγιο άνθρακα· επισημαίνει την ανάγκη 
να υιοθετηθεί μια μακρόπνοη προσέγγιση 
όσον αφορά την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και 
όσον αφορά τις δεξιότητες, ιδίως τις 
ψηφιακές· τονίζει ότι χρειάζεται να δοθεί 
προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της 
αναντιστοιχίας μεταξύ, αφενός, 
δεξιοτήτων/προσόντων και, αφετέρου, των 
αναγκών της αγοράς εργασίας.

6. καλεί την ΕΕ να στηρίξει την 
ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση 
επενδύοντας στην τεχνητή νοημοσύνη και 
σε πρωτοβουλίες επανακατάρτισης και 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων ώστε να 
προωθηθεί ο ψηφιακός γραμματισμός, να 
υιοθετηθούν προηγμένες ψηφιακές 
δεξιότητες, καθώς και οι νέες δεξιότητες 
για νέα επαγγέλματα και τομείς που θα 
αναδυθούν στο πλαίσιο της μετάβασης 
προς μια βιώσιμη και δίκαιη οικονομία με 
ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα· επισημαίνει 
την ανάγκη να υιοθετηθεί μια μακρόπνοη 
προσέγγιση όσον αφορά την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, 
καθώς και όσον αφορά τις δεξιότητες, 
ιδίως τις ψηφιακές· τονίζει ότι χρειάζεται 
να δοθεί προτεραιότητα στην 
αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας μεταξύ, 
αφενός, δεξιοτήτων/προσόντων και, 
αφετέρου, των αναγκών της αγοράς 
εργασίας.

Or. el

Τροπολογία 97
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την ΕΕ να στηρίξει την 
ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση 
επενδύοντας στην τεχνητή νοημοσύνη και 
σε πρωτοβουλίες επανακατάρτισης και 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων ώστε να 
προωθηθεί ο ψηφιακός γραμματισμός, να 
υιοθετηθούν προηγμένες ψηφιακές 
δεξιότητες, καθώς και οι νέες δεξιότητες 
για νέα επαγγέλματα και τομείς που θα 
αναδυθούν στο πλαίσιο της μετάβασης 
προς μια βιώσιμη οικονομία με ουδέτερο 
ισοζύγιο άνθρακα· επισημαίνει την 
ανάγκη να υιοθετηθεί μια μακρόπνοη 
προσέγγιση όσον αφορά την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, 
καθώς και όσον αφορά τις δεξιότητες, 
ιδίως τις ψηφιακές· τονίζει ότι χρειάζεται 
να δοθεί προτεραιότητα στην 
αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας μεταξύ, 
αφενός, δεξιοτήτων/προσόντων και, 
αφετέρου, των αναγκών της αγοράς 
εργασίας.

6. καλεί την ΕΕ να στηρίξει την 
ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση 
επενδύοντας στην τεχνητή νοημοσύνη και 
σε πρωτοβουλίες επανακατάρτισης και 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων ώστε να 
προωθηθεί ο ψηφιακός γραμματισμός, να 
υιοθετηθούν προηγμένες ψηφιακές 
δεξιότητες, καθώς και οι νέες δεξιότητες 
για νέα επαγγέλματα και τομείς που θα 
αναδυθούν στο πλαίσιο της μετάβασης 
προς μια βιώσιμη, κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία· επισημαίνει την ανάγκη να 
υιοθετηθεί μια μακρόπνοη προσέγγιση 
όσον αφορά την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και 
όσον αφορά τις δεξιότητες, ιδίως τις 
ψηφιακές· τονίζει ότι χρειάζεται να δοθεί 
προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της 
αναντιστοιχίας μεταξύ, αφενός, 
δεξιοτήτων/προσόντων και, αφετέρου, των 
αναγκών της αγοράς εργασίας· 
υπογραμμίζει ότι η επιχειρηματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση που ενισχύει 
τις επιχειρηματικές γνώσεις και 
δεξιότητες διαδραματίζει καίριο ρόλο 
στην προετοιμασία των ΜΜΕ για την 
ενιαία αγορά·

Or. en

Τροπολογία 98
Miriam Lexmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την ΕΕ να στηρίξει την 
ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση 
επενδύοντας στην τεχνητή νοημοσύνη και 
σε πρωτοβουλίες επανακατάρτισης και 

6. καλεί την ΕΕ να στηρίξει την 
ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση 
επενδύοντας στην ανθρωποκεντρική 
τεχνητή νοημοσύνη που βασίζεται στις 
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αναβάθμισης των δεξιοτήτων ώστε να 
προωθηθεί ο ψηφιακός γραμματισμός, να 
υιοθετηθούν προηγμένες ψηφιακές 
δεξιότητες, καθώς και οι νέες δεξιότητες 
για νέα επαγγέλματα και τομείς που θα 
αναδυθούν στο πλαίσιο της μετάβασης 
προς μια βιώσιμη οικονομία με ουδέτερο 
ισοζύγιο άνθρακα· επισημαίνει την ανάγκη 
να υιοθετηθεί μια μακρόπνοη προσέγγιση 
όσον αφορά την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και 
όσον αφορά τις δεξιότητες, ιδίως τις 
ψηφιακές· τονίζει ότι χρειάζεται να δοθεί 
προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της 
αναντιστοιχίας μεταξύ, αφενός, 
δεξιοτήτων/προσόντων και, αφετέρου, των 
αναγκών της αγοράς εργασίας.

αρχές της αξιοπρέπειας και σε 
πρωτοβουλίες επανακατάρτισης και 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων ώστε να 
προωθηθεί ο ψηφιακός γραμματισμός, να 
υιοθετηθούν προηγμένες ψηφιακές 
δεξιότητες, καθώς και οι νέες δεξιότητες 
για νέα επαγγέλματα και τομείς που θα 
αναδυθούν στο πλαίσιο της μετάβασης 
προς μια βιώσιμη οικονομία με ουδέτερο 
ισοζύγιο άνθρακα· επισημαίνει την ανάγκη 
να υιοθετηθεί μια μακρόπνοη προσέγγιση 
όσον αφορά την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και 
όσον αφορά τις δεξιότητες, ιδίως τις 
ψηφιακές· τονίζει ότι χρειάζεται να δοθεί 
προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της 
αναντιστοιχίας μεταξύ, αφενός, 
δεξιοτήτων/προσόντων και, αφετέρου, των 
αναγκών της αγοράς εργασίας· τονίζει την 
ανάγκη για ενημέρωση σχετικά με τις 
μεγάλες δυνατότητες των λύσεων που 
βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη 
ώστε να διασφαλίζεται η εμπιστοσύνη 
των πολιτών· τονίζει την ανάγκη να 
διερευνηθούν οι κοινωνιακές αλλαγές που 
επιφέρει η τεχνητή νοημοσύνη·

Or. en

Τροπολογία 99
Jeroen Lenaers

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την ΕΕ να στηρίξει την 
ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση 
επενδύοντας στην τεχνητή νοημοσύνη και 
σε πρωτοβουλίες επανακατάρτισης και 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων ώστε να 
προωθηθεί ο ψηφιακός γραμματισμός, να 
υιοθετηθούν προηγμένες ψηφιακές 
δεξιότητες, καθώς και οι νέες δεξιότητες 
για νέα επαγγέλματα και τομείς που θα 
αναδυθούν στο πλαίσιο της μετάβασης 

6. καλεί την ΕΕ να στηρίξει την 
ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση 
επενδύοντας στην τεχνητή νοημοσύνη και 
σε πρωτοβουλίες επανακατάρτισης και 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων ώστε να 
προωθηθεί ο ψηφιακός γραμματισμός, να 
υιοθετηθούν προηγμένες ψηφιακές 
δεξιότητες, καθώς και οι νέες δεξιότητες 
για νέα επαγγέλματα και τομείς που θα 
αναδυθούν στο πλαίσιο της μετάβασης 
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προς μια βιώσιμη οικονομία με ουδέτερο 
ισοζύγιο άνθρακα· επισημαίνει την ανάγκη 
να υιοθετηθεί μια μακρόπνοη προσέγγιση 
όσον αφορά την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και 
όσον αφορά τις δεξιότητες, ιδίως τις 
ψηφιακές· τονίζει ότι χρειάζεται να δοθεί 
προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της 
αναντιστοιχίας μεταξύ, αφενός, 
δεξιοτήτων/προσόντων και, αφετέρου, των 
αναγκών της αγοράς εργασίας.

προς μια βιώσιμη οικονομία με ουδέτερο 
ισοζύγιο άνθρακα· επισημαίνει την ανάγκη 
να υιοθετηθεί μια μακρόπνοη προσέγγιση 
όσον αφορά την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και 
όσον αφορά τις δεξιότητες, ιδίως τις 
ψηφιακές· τονίζει ότι χρειάζεται να δοθεί 
προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της 
αναντιστοιχίας μεταξύ, αφενός, 
δεξιοτήτων/προσόντων και, αφετέρου, των 
αναγκών της αγοράς εργασίας· τονίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, τις δυνατότητες να 
ξεπεραστεί η αναντιστοιχία ανάμεσα στις 
δεξιότητες και τα προσόντα μέσω της 
καλύτερης χρήσης της διασυνοριακής 
αγοράς εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 100
Krzysztof Hetman

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την ΕΕ να στηρίξει την 
ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση 
επενδύοντας στην τεχνητή νοημοσύνη και 
σε πρωτοβουλίες επανακατάρτισης και 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων ώστε να 
προωθηθεί ο ψηφιακός γραμματισμός, να 
υιοθετηθούν προηγμένες ψηφιακές 
δεξιότητες, καθώς και οι νέες δεξιότητες 
για νέα επαγγέλματα και τομείς που θα 
αναδυθούν στο πλαίσιο της μετάβασης 
προς μια βιώσιμη οικονομία με ουδέτερο 
ισοζύγιο άνθρακα· επισημαίνει την ανάγκη 
να υιοθετηθεί μια μακρόπνοη προσέγγιση 
όσον αφορά την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και 
όσον αφορά τις δεξιότητες, ιδίως τις 
ψηφιακές· τονίζει ότι χρειάζεται να δοθεί 
προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της 
αναντιστοιχίας μεταξύ, αφενός, 
δεξιοτήτων/προσόντων και, αφετέρου, των 

6. καλεί την ΕΕ να στηρίξει την 
ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση 
επενδύοντας στην τεχνητή νοημοσύνη και 
σε πρωτοβουλίες επανακατάρτισης και 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων ώστε να 
προωθηθεί ο ψηφιακός γραμματισμός, να 
υιοθετηθούν προηγμένες ψηφιακές 
δεξιότητες, καθώς και οι νέες δεξιότητες 
για νέα επαγγέλματα και τομείς που θα 
αναδυθούν στο πλαίσιο της μετάβασης 
προς μια βιώσιμη οικονομία με ουδέτερο 
ισοζύγιο άνθρακα· επισημαίνει την ανάγκη 
να υιοθετηθεί μια μακρόπνοη προσέγγιση 
όσον αφορά την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και 
όσον αφορά τις δεξιότητες, ιδίως τις 
ψηφιακές· τονίζει ότι χρειάζεται να δοθεί 
προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της 
αναντιστοιχίας μεταξύ, αφενός, 
δεξιοτήτων/προσόντων και, αφετέρου, των 
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αναγκών της αγοράς εργασίας. αναγκών της αγοράς εργασίας· ζητεί την 
καλύτερη χρήση του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου+ για την 
αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων·

Or. en

Τροπολογία 101
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την ΕΕ να στηρίξει την 
ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση 
επενδύοντας στην τεχνητή νοημοσύνη και 
σε πρωτοβουλίες επανακατάρτισης και 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων ώστε να 
προωθηθεί ο ψηφιακός γραμματισμός, να 
υιοθετηθούν προηγμένες ψηφιακές 
δεξιότητες, καθώς και οι νέες δεξιότητες 
για νέα επαγγέλματα και τομείς που θα 
αναδυθούν στο πλαίσιο της μετάβασης 
προς μια βιώσιμη οικονομία με ουδέτερο 
ισοζύγιο άνθρακα· επισημαίνει την ανάγκη 
να υιοθετηθεί μια μακρόπνοη προσέγγιση 
όσον αφορά την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και 
όσον αφορά τις δεξιότητες, ιδίως τις 
ψηφιακές· τονίζει ότι χρειάζεται να δοθεί 
προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της 
αναντιστοιχίας μεταξύ, αφενός, 
δεξιοτήτων/προσόντων και, αφετέρου, των 
αναγκών της αγοράς εργασίας.

6. καλεί την ΕΕ να στηρίξει την 
ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση 
επενδύοντας στην τεχνητή νοημοσύνη και 
σε πρωτοβουλίες δια βίου μάθησης, 
επανακατάρτισης και αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων ώστε να προωθηθεί ο 
ψηφιακός γραμματισμός, να υιοθετηθούν 
προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες, 
ανθρώπινες και κοινωνικές, καθώς και οι 
νέες δεξιότητες για νέα επαγγέλματα και 
τομείς που θα αναδυθούν στο πλαίσιο της 
μετάβασης προς μια βιώσιμη οικονομία με 
ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα· επισημαίνει 
την ανάγκη να υιοθετηθεί μια μακρόπνοη 
προσέγγιση όσον αφορά την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, 
καθώς και όσον αφορά τις δεξιότητες, 
ιδίως τις ψηφιακές· τονίζει ότι χρειάζεται 
να δοθεί προτεραιότητα στην 
αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας μεταξύ, 
αφενός, δεξιοτήτων/προσόντων και, 
αφετέρου, των αναγκών της αγοράς 
εργασίας· καλεί εν προκειμένω την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν, να ενισχύσουν και να 
υποστηρίξουν τη μάθηση για να 
διευκολύνουν τη βιώσιμη ένταξη των 
νέων στην αγορά εργασίας·

Or. fr
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Τροπολογία 102
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την ΕΕ να στηρίξει την 
ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση 
επενδύοντας στην τεχνητή νοημοσύνη και 
σε πρωτοβουλίες επανακατάρτισης και 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων ώστε να 
προωθηθεί ο ψηφιακός γραμματισμός, να 
υιοθετηθούν προηγμένες ψηφιακές 
δεξιότητες, καθώς και οι νέες δεξιότητες 
για νέα επαγγέλματα και τομείς που θα 
αναδυθούν στο πλαίσιο της μετάβασης 
προς μια βιώσιμη οικονομία με ουδέτερο 
ισοζύγιο άνθρακα· επισημαίνει την ανάγκη 
να υιοθετηθεί μια μακρόπνοη προσέγγιση 
όσον αφορά την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και 
όσον αφορά τις δεξιότητες, ιδίως τις 
ψηφιακές· τονίζει ότι χρειάζεται να δοθεί 
προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της 
αναντιστοιχίας μεταξύ, αφενός, 
δεξιοτήτων/προσόντων και, αφετέρου, των 
αναγκών της αγοράς εργασίας.

6. υπογραμμίζει ότι οι προηγμένες 
ανατρεπτικές τεχνολογίες, όπως η 
τεχνητή νοημοσύνη, το υπολογιστικό 
νέφος και η πληροφορική υψηλών 
επιδόσεων, μπορούν να τονώσουν 
δραστικά την ανταγωνιστικότητα των 
ΜΜΕ· καλεί την ΕΕ να στηρίξει την 
ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση 
επενδύοντας στην τεχνητή νοημοσύνη και 
σε πρωτοβουλίες επανακατάρτισης και 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων ώστε να 
προωθηθεί ο ψηφιακός γραμματισμός, να 
υιοθετηθούν προηγμένες ψηφιακές 
δεξιότητες, καθώς και οι νέες δεξιότητες 
για νέα επαγγέλματα και τομείς που θα 
αναδυθούν στο πλαίσιο της μετάβασης 
προς μια βιώσιμη οικονομία με ουδέτερο 
ισοζύγιο άνθρακα· επισημαίνει την ανάγκη 
να υιοθετηθεί μια μακρόπνοη προσέγγιση 
όσον αφορά την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και 
όσον αφορά τις δεξιότητες, ιδίως τις 
ψηφιακές· τονίζει ότι χρειάζεται να δοθεί 
προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της 
αναντιστοιχίας μεταξύ, αφενός, 
δεξιοτήτων/προσόντων και, αφετέρου, των 
αναγκών της αγοράς εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 103
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την ΕΕ να στηρίξει την 
ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση 
επενδύοντας στην τεχνητή νοημοσύνη και 
σε πρωτοβουλίες επανακατάρτισης και 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων ώστε να 
προωθηθεί ο ψηφιακός γραμματισμός, να 
υιοθετηθούν προηγμένες ψηφιακές 
δεξιότητες, καθώς και οι νέες δεξιότητες 
για νέα επαγγέλματα και τομείς που θα 
αναδυθούν στο πλαίσιο της μετάβασης 
προς μια βιώσιμη οικονομία με ουδέτερο 
ισοζύγιο άνθρακα· επισημαίνει την ανάγκη 
να υιοθετηθεί μια μακρόπνοη προσέγγιση 
όσον αφορά την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και 
όσον αφορά τις δεξιότητες, ιδίως τις 
ψηφιακές· τονίζει ότι χρειάζεται να δοθεί 
προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της 
αναντιστοιχίας μεταξύ, αφενός, 
δεξιοτήτων/προσόντων και, αφετέρου, των 
αναγκών της αγοράς εργασίας.

6. καλεί την ΕΕ να στηρίξει την 
ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση 
επενδύοντας στην τεχνητή νοημοσύνη και 
σε πρωτοβουλίες επανακατάρτισης και 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων ώστε να 
προωθηθεί ο ψηφιακός γραμματισμός, να 
υιοθετηθούν προηγμένες ψηφιακές 
δεξιότητες, καθώς και οι νέες δεξιότητες 
για νέα επαγγέλματα και τομείς που θα 
αναδυθούν στο πλαίσιο της μετάβασης 
προς μια βιώσιμη οικονομία με ουδέτερο 
ισοζύγιο άνθρακα· επισημαίνει την ανάγκη 
να υιοθετηθεί μια μακρόπνοη προσέγγιση 
όσον αφορά την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και 
όσον αφορά τις δεξιότητες, ιδίως τις 
ψηφιακές· τονίζει ότι χρειάζεται να δοθεί 
προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της 
αναντιστοιχίας μεταξύ, αφενός, 
δεξιοτήτων/προσόντων και, αφετέρου, των 
αναγκών της αγοράς εργασίας· 
υπογραμμίζει τη σημασία της πλαισίωσης 
της ψηφιακής μετάβασης των ΜΜΕ, 
ιδίως για άυλες επενδύσεις και της 
εφαρμογής της κυβερνοασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 104
Stefania Zambelli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. αναγνωρίζει ότι οι ΜΜΕ 
αντιπροσωπεύουν την καρδιά του 
ευρωπαϊκού βιομηχανικού ιστού, γι’ αυτό 
είναι απαραίτητες στην αλυσίδα 
παραγωγής των μεγάλων βιομηχανιών. 
Από αυτή την άποψη, θεωρεί ότι ο ρόλος 
των ΜΜΕ είναι θεμελιώδης στην 
εξασφάλιση της ευρωπαϊκής 
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απασχόλησης, αναγνωρίζει, επομένως, τη 
σημασία της στενής συνεργασίας μεταξύ 
των κρατών μελών για τη διευκόλυνση 
της εφαρμογής φορολογικών εκπτώσεων 
που ενθαρρύνουν την απασχόληση·

Or. it

Τροπολογία 105
Leila Chaibi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. Υπενθυμίζει ότι πολλές μεγάλες 
επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
GAFAM, της φαρμακευτικής 
βιομηχανίας και των μεγάλων 
επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, 
επωφελήθηκαν από την κρίση της νόσου 
COVID-19 εξασφαλίζοντας τεράστια 
κέρδη· επιμένει στην ανάγκη συμβολής 
αλληλεγγύης από τις εν λόγω μεγάλες 
επιχειρήσεις προς τις ΜΜΕ που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα· επιμένει 
στην ανάγκη παύσης των καθυστερήσεων 
πληρωμών των μεγάλων επιχειρήσεων 
προς τις ΜΜΕ και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις προκειμένου να 
αποφευχθούν ελλείμματα στις ταμειακές 
ροές που θέτουν σε κίνδυνο τις θέσεις 
εργασίας· ζητεί από τις εισηγμένες στο 
χρηματιστήριο επιχειρήσεις να 
δημοσιεύουν το ποσό των χρεών που 
οφείλουν στους προμηθευτές των ΜΜΕ 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων και τον 
μέσο αριθμό ημερών καθυστέρησης· 
υποστηρίζει τη δημιουργία ποινών που θα 
εφαρμόζονται αυτόματα ανά ημέρα 
υπέρβασης.

Or. fr
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Τροπολογία 106
Jeroen Lenaers

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. θεωρεί ότι η αποχώρηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ) από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επηρεάσει 
αρνητικά τις ΜΜΕ της ΕΕ, ιδίως εκείνες 
που αναπτύσσουν καθημερινά 
δραστηριότητες με το Ηνωμένο Βασίλειο· 
τονίζει ότι η νέα εταιρική σχέση με το 
Ηνωμένο Βασίλειο απαιτεί ιδιαίτερη 
προσοχή στην ιδιαίτερη κατάσταση των 
ΜΜΕ και ζητεί από την ΕΕ και το 
Ηνωμένο Βασίλειο να εργαστούν προς 
την απλούστευση των απαιτήσεων και 
διατυπώσεων για τις τελωνειακές 
διαδικασίες για τις ΜΜΕ, ούτως ώστε να 
αποφεύγεται οποιαδήποτε επιπρόσθετη 
διοικητική επιβάρυνση και ενθαρρύνει τα 
μέρη να δημιουργήσουν σημεία επαφής 
για τις ΜΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 107
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. θεωρεί ότι μια νέα στρατηγική για 
τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ μπορεί να επιτύχει 
μόνο μέσω ολοκληρωμένου στρατηγικού 
σχεδιασμού, συγκεντρώνοντας τους 
πόρους των Ευρωπαίων παραγόντων, 
των περιφερειακών και τοπικών θεσμών, 
των βιομηχανικών ομάδων, των 
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κοινωνικών εταίρων, των πανεπιστημίων 
και των ερευνητικών ομάδων· 
υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία 
των δομών υποστήριξης, όπως τα δίκτυα 
ΜΜΕ, οι δομές μιας στάσης και οι 
οργανισμοί περιφερειακής ανάπτυξης, οι 
ομάδες καινοτομίας και η παροχή 
συμβουλών σε νεοφυείς επιχειρήσεις για 
τη δημιουργία τοπικών και 
περιφερειακών αλυσίδων αξίας·

Or. en

Τροπολογία 108
Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει τη συμπληρωματικότητα 
μεταξύ των στόχων της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής για τις ΜΜΕ, του νέου 
σχεδίου δράσης για την κυκλική 
οικονομία, του επικαιροποιημένου 
θεματολογίου δεξιοτήτων για την 
Ευρώπη και της ευρωπαϊκής 
βιομηχανικής στρατηγικής, προκειμένου 
να διασφαλιστεί η διαβίωση και 
ανάπτυξη των ΜΜΕ κατά τη διάρκεια 
της κρίσης της νόσου COVID-19 και 
κατά συνέπεια να αντιμετωπιστούν τα 
αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας, ιδίως 
στους τομείς που επηρεάζονται σοβαρά, 
όπως ο τουρισμός και η φιλοξενία·

Or. en

Τροπολογία 109
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα 
για «ψηφιακούς εθελοντές», το οποίο θα 
επιτρέψει σε νέα άτομα με δεξιότητες και 
μεγαλύτερης ηλικίας άτομα με εμπειρία 
να ανταλλάσσουν τις ψηφιακές τους 
δεξιότητες με παραδοσιακές 
επιχειρηματικές δραστηριότητες·

Or. en

Τροπολογία 110
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. επισημαίνει την ανάγκη να 
αναπτυχθούν ειδικές ικανότητες και 
δεξιότητες στα πρώιμα στάδια των 
ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων, 
προκειμένου να ενισχύεται το 
επιχειρηματικό πνεύμα μεταξύ των νέων, 
καθώς και η συνεχής ανάπτυξη νέων 
ΜΜΕ· ζητεί να κατανεμηθούν επιπλέον 
πόροι για την προώθηση της 
επιχειρηματικής εκπαίδευσης και 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι ο στόχος των εθνικών 
εκπαιδευτικών συστημάτων είναι να 
παράσχουν στους νέους αποφοίτους 
δεξιότητες δημιουργίας και διαχείρισης 
επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 111
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, 
Radka Maxová
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. πιστεύει ότι οι επιχειρηματίες της 
ΕΕ θα βρεθούν στο επίκεντρο της 
διαδικασίας ανάκαμψης και τονίζει ότι η 
προώθηση της επιχειρηματικότητας 
αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την 
κοινωνική ένταξη, τη βιώσιμη οικονομική 
ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και την 
ανταγωνιστικότητα· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να 
στηρίξουν την ανάπτυξη επιχειρηματικού 
πνεύματος και δεξιοτήτων και να 
διευκολύνουν την καθιέρωση νέων 
επιχειρηματικών μοντέλων για τις ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 112
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. θεωρεί ότι η στήριξη προς τις 
εταιρείες θα είναι ουσιαστικής σημασίας 
για την ικανοποίηση των αναγκών σε 
όλους τους τομείς δραστηριότητας και 
ότι οι παραδοσιακές ΜΜΕ θα πρέπει να 
στηρίζονται περισσότερο από ποτέ, 
παράλληλα με τις πιο καινοτόμες· 
υπογραμμίζει την ανάγκη να υπάρχει 
θεμιτός ανταγωνισμός για τις ΜΜΕ στο 
ευρωπαϊκό διαδικτυακό περιβάλλον, 
ιδίως μέσω του μελλοντικού νόμου για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες·

Or. en
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Τροπολογία 113
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6γ. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
οδηγία σχετικά με τους αξιοπρεπείς 
όρους εργασίας και απασχόλησης στην 
ψηφιακή οικονομία, 
συμπεριλαμβανομένης της τηλεργασίας·

Or. en

Τροπολογία 114
Sara Skyttedal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. τονίζει ότι η υπερβολικά 
λεπτομερής νομοθεσία σε τομείς όπως η 
τεχνητή νοημοσύνη και η 
κυβερνοασφάλεια μπορεί να ενέχει 
κίνδυνο δημιουργίας υπερβολικά 
γραφειοκρατικής και περίπλοκης 
νομοθεσίας για τις ΜΜΕ που 
δραστηριοποιούνται στην ενιαία αγορά· 
ζητεί το σημείο εστίασης να βρίσκεται σε 
ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο 
βασίζεται σε αρχές και είναι τεχνολογικά 
ουδέτερο και το οποίο ενισχύει την 
ανάπτυξη της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 115
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
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Trillet-Lenoir

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. Καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ενθαρρύνουν και να στηρίξουν τη 
γυναικεία επιχειρηματικότητα, ιδίως 
διευκολύνοντας την πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση ή κατάρτιση, καθώς και 
διασφαλίζοντας μια καλύτερη ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής 
ζωής.

Or. fr

Τροπολογία 116
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6γ. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, 
μεταξύ άλλων της επιχειρηματικότητας 
των γυναικών και των νέων.

Or. en

Τροπολογία 117
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. τονίζει ότι η πανδημία της νόσου 
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COVID-19 έκανε εμφανή τη σημασία των 
ψηφιακών λύσεων, ιδίως της 
τηλεργασίας, και την ανάγκη θέσπισης 
κοινών ελάχιστων προτύπων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, για την προστασία 
της υγείας και της ασφάλειας των 
εργαζομένων· σημειώνει ότι η τηλεργασία 
προσφέρει ευκαιρίες, όπως καλύτερη 
ισορροπία επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής, μειωμένες εκπομπές 
CO2 στις 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·

Or. en

Τροπολογία 118
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, 
Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. υπογραμμίζει τη σημασία του 
φιλικού προς τις ΜΜΕ νομοθετικού 
περιβάλλοντος· ζητεί από την Επιτροπή 
αυστηρή εφαρμογή του «τεστ ΜΜΕ», το 
οποίο θα συμβάλει στην υλοποίηση της 
σημαντικής αρχής «Σκέψου σε μικρή 
κλίμακα»· στηρίζει τα σχέδια της 
Επιτροπής να διορίσει έναν εκπρόσωπο 
της ΕΕ για τις ΜΜΕ αρμόδιο για την 
αντιμετώπιση ζητημάτων και τη 
διευκόλυνση λύσεων που αφορούν τις 
ΜΜΕ·

Or. en
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Τροπολογία 119
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. καλεί τα κράτη μέλη να 
αξιοποιήσουν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο+ και τις νέες δυνατότητες 
επένδυσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης στην 
ανάπτυξη δεξιοτήτων για την έξυπνη 
εξειδίκευση, τη βιομηχανική μετάβαση 
και την επιχειρηματικότητα·

Or. en

Τροπολογία 120
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. τονίζει τη σημασία της 
προώθησης περαιτέρω συνεργιών μεταξύ 
ΜΜΕ, ερευνητικών ινστιτούτων, 
πανεπιστημίων και του τομέα της 
εκπαίδευσης, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι 
δεξιότητες αντιστοιχούν στις ανάγκες της 
αγοράς εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 121
Stefania Zambelli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. θεωρεί προτεραιότητα την ανάγκη 
αποφυγής της διαδικασίας 
μετεγκατάστασης ΜΜΕ σε κράτη μέλη 
με ευνοϊκότερα φορολογικά καθεστώτα·

Or. it

Τροπολογία 122
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6γ. προτείνει να ενισχύσουν τα κράτη 
μέλη τη μεταξύ τους ανταλλαγή 
πρωτοβουλιών που εστιάζουν στις ΜΜΕ 
και έχουν αποδειχθεί επιτυχημένες, και 
την ανταλλαγή ορθών πρακτικών· 
επιπλέον, προτείνει τη δημιουργία 
πλατφορμών για ανταλλαγές μεταξύ 
ΜΜΕ που αναπτύσσουν καινοτόμες, 
πρωτοποριακές τεχνολογίες·

Or. en

Τροπολογία 123
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6γ. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
ενσωματωθεί μια ειδική συνιστώσα για 
τις ΜΜΕ στο επικαιροποιημένο 
θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη·

Or. en
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Τροπολογία 124
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6δ. ζητεί από την Επιτροπή να 
καθιερώσει το ευρωπαϊκό μητρώο 
κοινωνικής ασφάλισης και τον 
ευρωπαϊκό αριθμό κοινωνικής 
ασφάλισης, για να προσφέρει ασφάλεια 
δικαίου για τους εργαζόμενους και να 
διευκολύνει το έργο των επιχειρήσεων, 
ιδίως των ΜΜΕ, μέσω της παροχής 
διασυνοριακών υπηρεσιών, ενώ 
παράλληλα να ελέγχει αποτελεσματικά τις 
πρακτικές υπεργολαβίας και να 
καταπολεμά την απάτη στον τομέα της 
κοινωνικής ασφάλισης· καλεί, στο 
πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή και 
επιβολή του ενωσιακού δικαίου για να 
διευκολύνουν την ελεύθερη κυκλοφορία 
και την κοινωνική προστασία των 
εργαζομένων, καθώς και τη 
διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών, 
εξασφαλίζοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού στην 
ενιαία αγορά·

Or. en

Τροπολογία 125
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, 
Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 δ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6δ. τονίζει την ανάγκη στήριξης 
κοινωνικών και αλληλέγγυων 
επιχειρήσεων μέσω της δημιουργίας ενός 
ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξή 
τους· τονίζει ότι η Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να προωθήσουν τη 
δημιουργία κοινωνικών και αλληλέγγυων 
επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 126
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6δ. ζητεί η στρατηγική για τις ΜΜΕ 
να προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση και εργαλεία στήριξης 
πολύ μικρών σχεδίων (κοινοί κανόνες για 
την ευρωπαϊκή συμμετοχική 
χρηματοδότηση, κοινοί κανόνες 
ανταγωνισμού για τα επιχειρηματικά 
κεφάλαια, κοινωνική οικονομία, εμπόριο, 
υπηρεσίες κ.λπ.)·

Or. en

Τροπολογία 127
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 ε (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6ε. επιδοκιμάζει την οικονομική 
ανακούφιση που παρέχει η Επιτροπή 
μέσω της διάσωσης θέσεων εργασίας 
χάρη στο πρόγραμμα SURE και πιστεύει 
ότι ένα ευρωπαϊκό σύστημα 
αντασφάλισης για την ανεργία θα 
μπορούσε να είναι ένα ακόμη εργαλείο για 
την πλαισίωση της δίκαιης μετάβασης σε 
μια κυκλική, κλιματολογικά ουδέτερη και 
ψηφιακή οικονομία, και θα μπορούσε να 
συμβάλει στην ανθεκτικότητα της 
ευρωπαϊκής οικονομίας και των 
ευρωπαϊκών ΜΜΕ ειδικότερα· αναμένει 
την πρόταση της Επιτροπής όπως 
ανήγγειλε σχετικά η πρόεδρος της 
Επιτροπής κ. von der Leyen·

Or. en

Τροπολογία 128
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6ε. υπογραμμίζει ότι η νομοθεσία της 
ΕΕ πρέπει να στηρίζει τις ΜΜΕ· τονίζει 
ότι πρέπει να εξετάζεται διεξοδικότερα η 
συνιστώσα των ΜΜΕ σε όλες τις 
εκτιμήσεις επιπτώσεων και να αποτελεί 
δεσμευτικό τεστ ΜΜΕ κατά το στάδιο 
της εκτίμησης επιπτώσεων, με πλήρη 
εφαρμογή της αρχής «Σκέψου πρώτα σε 
μικρή κλίμακα» και αξιολόγηση των 
οικονομικών επιπτώσεων, 
συμπεριλαμβανομένου του κόστους 
συμμόρφωσης που επιφέρουν οι 
νομοθετικές προτάσεις για τις ΜΜΕ·

Or. en
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Τροπολογία 129
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6ε. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
την ανάγκη δημιουργίας υπηρεσιών μιας 
στάσης με στόχο τη στήριξη της 
διεθνοποίησης των ΜΜΕ, για 
παράδειγμα μέσω της παροχής 
πληροφοριών σχετικά με κονδύλια και 
επιδοτήσεις για μελέτες τεχνικής 
σκοπιμότητας καινοτόμων 
επιχειρηματικών προϊόντων και άλλων 
σχετικών πληροφοριών για τη 
διεθνοποίηση·

Or. en

Τροπολογία 130
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6στ. υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ πρέπει 
να έχουν πρόσβαση σε διαγωνισμούς 
δημοσίων συμβάσεων καθώς οι δημόσιες 
συμβάσεις αποτελούν μοχλό ενίσχυσης 
της ανάκαμψης· τονίζει εν προκειμένω, 
ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται τα 
κριτήρια επιλογής που δεν είναι δίκαια·

Or. en

Τροπολογία 131
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Johan Danielsson
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6στ. ζητεί την εξάλειψη οποιωνδήποτε 
μισθολογικών διακρίσεων λόγω ηλικίας ή 
φύλου, καθώς και να διασφαλιστεί, 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και 
πρακτική, ότι όλοι οι εργαζόμενοι 
δικαιούνται αξιοπρεπείς μισθούς είτε 
βάσει συλλογικών συμβάσεων είτε βάσει 
θεσμοθετημένων ελάχιστων μισθών·

Or. en

Τροπολογία 132
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 ζ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6ζ. τονίζει ότι οι ΜΜΕ πρέπει να 
συμβάλουν στην εξάλειψη του χάσματος 
μεταξύ των φύλων όσον αφορά την 
εργασία, τις αμοιβές και τις συντάξεις 
στην αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων, 
μέσω της παροχής ή της στήριξης δομών 
παιδικής μέριμνας, της παροχής αδειών 
φροντίδας, ευέλικτων εργασιακών 
ωραρίων για τους φροντιστές, καθώς και 
μέσω της διασφάλισης ίσης αμοιβής για 
ίση εργασία και της διαφάνειας των 
αμοιβών·

Or. en

Τροπολογία 133
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
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Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 η (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6η. τονίζει ότι οι ΜΜΕ 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη 
διασφάλιση περιβαλλοντικά, κοινωνικά 
και οικονομικά βιώσιμης ανάπτυξης· ως 
εκ τούτου ζητεί δεσμευτικούς κανόνες για 
την εταιρική κοινωνική ευθύνη, σύμφωνα 
με τις αρχές και τους στόχους της 
ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, του 
Ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και των ΣΒΑ·

Or. en

Τροπολογία 134
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 θ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6θ. καλεί τις ΜΜΕ να ανταποκριθούν 
στην περιβαλλοντική και κοινωνική τους 
ευθύνη και να λάβουν επίσης προορατικά 
μέτρα για τον εντοπισμό και την πρόληψη 
των παραβιάσεων των ανθρωπίνων ή 
περιβαλλοντικών δικαιωμάτων, της 
διαφθοράς ή της φοροδιαφυγής, μεταξύ 
άλλων στις θυγατρικές τους εταιρείες και 
στις αλυσίδες εφοδιασμού· επισημαίνει 
ότι η οργάνωση της εργασίας, η ισότητα 
των ευκαιριών και η κοινωνική ένταξη, 
τα μέτρα για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων, τα επαρκή πρότυπα 
διαφάνειας, οι αξιόπιστοι μηχανισμοί 
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λογοδοσίας και η ανάπτυξη της δια βίου 
εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι 
καίριας σημασίας στο πλαίσιο αυτό·

Or. en

Τροπολογία 135
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 ι (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6ι. καλεί την Επιτροπή να 
αναγνωρίσει, να αναπτύξει και να 
προστατεύσει ΜΜΕ που δεν ευνοούν τους 
αποκλεισμούς, ώστε να δημιουργηθούν 
μόνιμες θέσεις απασχόλησης για τα 
άτομα με αναπηρία στην αγορά εργασίας· 
τονίζει τις δυνατότητες που προσφέρουν 
οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί της 
κοινωνικής οικονομίας για τη 
διευκόλυνση της ένταξης ατόμων με 
αναπηρία στην αγορά εργασίας· τονίζει 
τη σημασία της παροχής στοχευμένης 
στήριξης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο υπέρ της κοινωνικής οικονομίας· 
υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ τις οποίες 
διαχειρίζονται ευάλωτες ομάδες 
δυσκολεύονται περισσότερο να 
αποκτήσουν πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση και χρειάζονται 
στοχευμένη στήριξη·

Or. en

Τροπολογία 136
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 ια (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6ια. επισημαίνει τη σημασία της 
κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, 
η οποία προσφέρει απασχόληση σε 
περισσότερα από 14 εκατομμύρια άτομα, 
που αντιστοιχούν περίπου στο 6,5 % των 
εργαζομένων στην ΕΕ· τονίζει ότι τα 2 
εκατομμύρια κοινωνικές και αλληλέγγυες 
επιχειρήσεις της ΕΕ, οι οποίες 
αντιστοιχούν στο 10 % των επιχειρήσεων 
της Ένωσης, έχουν αποδείξει ότι είναι 
ανθεκτικές σε περιόδους κρίσεων·

Or. en

Τροπολογία 137
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 ιβ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6ιβ. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να συντονίσουν καλύτερα τα 
διάφορα χρηματοδοτικά μέσα για τις 
ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 138
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marianne Vind, Johan Danielsson
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 ιγ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6ιγ. είναι της άποψης ότι οι 
φορολογικές πολιτικές για τις ΜΜΕ θα 
πρέπει να ευνοούν τη βιώσιμη ανάπτυξη 
και τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 139
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 ιδ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6ιδ. καλεί τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν ενεργητικές πολιτικές για την 
αγορά εργασίας, να ενθαρρύνουν την 
έρευνα και την καινοτομία και να 
παράσχουν καλής ποιότητας δημόσιες 
υπηρεσίες και υποδομές προκειμένου να 
ενθαρρύνουν επίσης τις ιδιωτικές 
επενδύσεις σε ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 140
Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 ιε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6ιε. υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι 
να στηριχθεί ενεργά η γυναικεία 
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επιχειρηματικότητα σε ευρωπαϊκό και 
εθνικό επίπεδο, δεδομένου ότι οι γυναίκες 
ανήκουν σε μια από τις ομάδες που 
πλήττονται περισσότερο από την κρίση 
της νόσου COVID-19.

Or. en


