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Τροπολογία 1
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1. υπογραμμίζει ότι η πανδημία 
COVID-19 έχει αλλάξει τα θεμελιώδη 
μεγέθη της ευρωπαϊκής οικονομίας, τόσο 
όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά όσο 
και την ικανότητα του ιδιωτικού τομέα 
να παρέχει ευκαιρίες απασχόλησης και να 
επενδύει πόρους σε περιουσιακά στοιχεία 
ή καινοτομίες· προκάλεσε επίσης 
καθυστερήσεις τόσο στη μεταποίηση όσο 
και στις υποχρεωτικές προσαρμογές που 
απορρέουν από τη νομοθεσία· επιπλέον, 
κατέδειξε την εξάρτηση της ΕΕ από 
ορισμένες στρατηγικές αλυσίδες αξίας·

Or. en

Τροπολογία 2
Rasmus Andresen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. αναγνωρίζει ότι θα πρέπει η 
βιομηχανική στρατηγική, η οποία 
εκπονήθηκε πριν από την επιδημική 
έξαρση και δημοσιεύτηκε κατά το πρώιμο 
στάδιο της πανδημίας στην Ευρώπη, να 
αναθεωρηθεί σημαντικά, ώστε να 
αντικατοπτρίζει τις θεμελιώδεις μεταβολές 
και τη νέα αποστολή της Επιτροπής Von 
Der Leyen: να αποκατασταθεί η 
ανάπτυξη των οικονομιών σε ολόκληρη 
την ΕΕ και να ενισχυθούν όλες οι 
οικονομίες, τόσο στον κάθετο όσο και 
στον οριζόντιο γεωγραφικό άξονα, προς 
όφελος των πολιτών και των 

1. αναγνωρίζει ότι θα πρέπει η 
βιομηχανική στρατηγική, η οποία 
εκπονήθηκε πριν από την επιδημική 
έξαρση και δημοσιεύτηκε κατά το πρώιμο 
στάδιο της πανδημίας στην Ευρώπη, να 
αναθεωρηθεί σημαντικά, ώστε να 
αντικατοπτρίζει τις πρόσθετες προκλήσεις 
για την πιεστική ανάγκη σήμερα, 
περισσότερο από ποτέ, να κατευθύνουμε 
τις οικονομίες και τις βιομηχανίες μας 
προς μια πιο ανθεκτική και βιώσιμη 
πορεία ευθυγραμμισμένη με τους 
περιβαλλοντικούς και κλιματικούς 
στόχους της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δήλωσε στο 
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επιχειρήσεων· ψήφισμά του, της 12ης Μαΐου 20201α ότι 
όλα τα μέτρα ανάκαμψης πρέπει να 
χρηματοδοτούνται πέραν των 
υφιστάμενων και επικείμενων πολιτικών 
της ΕΕ και δεν πρέπει να επηρεάζουν τις 
μακροπρόθεσμες προτεραιότητες και 
τους στρατηγικούς στόχους μας·

__________________
1αΨήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά με το νέο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο, τους ίδιους 
πόρους και το σχέδιο ανάκαμψης 
(2018/2631(RSP))· 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-9-2020-0124_EN.pdf

Or. en

Τροπολογία 3
Vlad-Marius Botoş, Ivars Ijabs, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. αναγνωρίζει ότι θα πρέπει η 
βιομηχανική στρατηγική, η οποία 
εκπονήθηκε πριν από την επιδημική 
έξαρση και δημοσιεύτηκε κατά το πρώιμο 
στάδιο της πανδημίας στην Ευρώπη, να 
αναθεωρηθεί σημαντικά, ώστε να 
αντικατοπτρίζει τις θεμελιώδεις μεταβολές 
και τη νέα αποστολή της Επιτροπής Von 
Der Leyen: να αποκατασταθεί η ανάπτυξη 
των οικονομιών σε ολόκληρη την ΕΕ και 
να ενισχυθούν όλες οι οικονομίες, τόσο 
στον κάθετο όσο και στον οριζόντιο 
γεωγραφικό άξονα, προς όφελος των 
πολιτών και των επιχειρήσεων·

1. αναγνωρίζει ότι θα πρέπει η 
βιομηχανική στρατηγική, η οποία 
εκπονήθηκε πριν από την επιδημική 
έξαρση και δημοσιεύτηκε κατά το πρώιμο 
στάδιο της πανδημίας στην Ευρώπη, να 
αναθεωρηθεί σημαντικά, ώστε να 
αντικατοπτρίζει τις θεμελιώδεις μεταβολές 
σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο και 
τη νέα αποστολή της Επιτροπής Von Der 
Leyen: να αποκατασταθεί η ανάπτυξη των 
οικονομιών σε ολόκληρη την ΕΕ, να 
ενισχυθούν οι οικονομίες των κρατών 
μελών, τόσο στον κάθετο όσο και στον 
οριζόντιο γεωγραφικό άξονα, προς όφελος 
των πολιτών και των επιχειρήσεων και να 
εξεταστούν μηχανισμοί που θα 
διασφαλίσουν την ανθεκτικότητα και τη 
στρατηγική αυτονομία των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών, καθώς και την ορθή 
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λειτουργία της ενιαίας αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 4
Arba Kokalari

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. αναγνωρίζει ότι θα πρέπει η 
βιομηχανική στρατηγική, η οποία 
εκπονήθηκε πριν από την επιδημική 
έξαρση και δημοσιεύτηκε κατά το 
πρώιμο στάδιο της πανδημίας στην 
Ευρώπη, να αναθεωρηθεί σημαντικά, 
ώστε να αντικατοπτρίζει τις θεμελιώδεις 
μεταβολές και τη νέα αποστολή της 
Επιτροπής Von Der Leyen: να 
αποκατασταθεί η ανάπτυξη των 
οικονομιών σε ολόκληρη την ΕΕ και να 
ενισχυθούν όλες οι οικονομίες, τόσο στον 
κάθετο όσο και στον οριζόντιο 
γεωγραφικό άξονα, προς όφελος των 
πολιτών και των επιχειρήσεων·

1. καλεί την Επιτροπή να 
επανεξετάσει εάν η βιομηχανική 
στρατηγική πρέπει να προσαρμοστεί υπό 
το πρίσμα της κρίσης COVID-19 και των 
σοβαρών συνεπειών της στην ευρωπαϊκή 
οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 5
Kateřina Konečná

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. αναγνωρίζει ότι θα πρέπει η 
βιομηχανική στρατηγική, η οποία 
εκπονήθηκε πριν από την επιδημική 
έξαρση και δημοσιεύτηκε κατά το πρώιμο 
στάδιο της πανδημίας στην Ευρώπη, να 
αναθεωρηθεί σημαντικά, ώστε να 
αντικατοπτρίζει τις θεμελιώδεις μεταβολές 

1. αναγνωρίζει ότι θα πρέπει η 
βιομηχανική στρατηγική, η οποία 
εκπονήθηκε πριν από την επιδημική 
έξαρση και δημοσιεύτηκε κατά το πρώιμο 
στάδιο της πανδημίας στην Ευρώπη, να 
αναθεωρηθεί σημαντικά, ώστε να 
αντικατοπτρίζει τις θεμελιώδεις μεταβολές 
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και τη νέα αποστολή της Επιτροπής Von 
Der Leyen: να αποκατασταθεί η ανάπτυξη 
των οικονομιών σε ολόκληρη την ΕΕ και 
να ενισχυθούν όλες οι οικονομίες, τόσο 
στον κάθετο όσο και στον οριζόντιο 
γεωγραφικό άξονα, προς όφελος των 
πολιτών και των επιχειρήσεων·

και τη νέα αποστολή της Επιτροπής Von 
Der Leyen: να αποκατασταθεί η βιώσιμη 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη των 
οικονομιών σε ολόκληρη την ΕΕ, 
αντιμετωπίζοντας τις ανισότητες μεταξύ 
αστικών και αγροτικών περιοχών, μεταξύ 
των καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας 
και των θέσεων εργασίας των φτωχών 
εργαζομένων ανάμεσα στον κάθετο και 
στον οριζόντιο γεωγραφικό άξονα, προς 
όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 6
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, 
Sándor Rónai, Brando Benifei

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. αναγνωρίζει ότι θα πρέπει η 
βιομηχανική στρατηγική, η οποία 
εκπονήθηκε πριν από την επιδημική 
έξαρση και δημοσιεύτηκε κατά το πρώιμο 
στάδιο της πανδημίας στην Ευρώπη, να 
αναθεωρηθεί σημαντικά, ώστε να 
αντικατοπτρίζει τις θεμελιώδεις μεταβολές 
και τη νέα αποστολή της Επιτροπής Von 
Der Leyen: να αποκατασταθεί η 
ανάπτυξη των οικονομιών σε ολόκληρη 
την ΕΕ και να ενισχυθούν όλες οι 
οικονομίες, τόσο στον κάθετο όσο και 
στον οριζόντιο γεωγραφικό άξονα, προς 
όφελος των πολιτών και των 
επιχειρήσεων·

1. αναγνωρίζει ότι θα πρέπει η 
βιομηχανική στρατηγική, η οποία 
εκπονήθηκε πριν από την επιδημική 
έξαρση και δημοσιεύτηκε κατά το πρώιμο 
στάδιο της πανδημίας στην Ευρώπη, να 
αναθεωρηθεί σημαντικά, ώστε να 
αντικατοπτρίζει τις θεμελιώδεις μεταβολές 
και τις νέες αποστολές της Επιτροπής: 
δηλαδή ότι η ψηφιακή και η 
περιβαλλοντική μετάβαση θα πρέπει να 
βρίσκεται στον πυρήνα όλων των 
στρατηγικών της Ένωσης έως το 2050· 
καλεί εν προκειμένω την Επιτροπή να 
καθορίσει μια ολοκληρωμένη 
βιομηχανική στρατηγική που θα εγγυάται 
επίσης τη στρατηγική αυτονομία της 
Ένωσης·

Or. en
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Τροπολογία 7
Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. αναγνωρίζει ότι θα πρέπει η 
βιομηχανική στρατηγική, η οποία 
εκπονήθηκε πριν από την επιδημική 
έξαρση και δημοσιεύτηκε κατά το πρώιμο 
στάδιο της πανδημίας στην Ευρώπη, να 
αναθεωρηθεί σημαντικά, ώστε να 
αντικατοπτρίζει τις θεμελιώδεις μεταβολές 
και τη νέα αποστολή της Επιτροπής Von 
Der Leyen: να αποκατασταθεί η ανάπτυξη 
των οικονομιών σε ολόκληρη την ΕΕ και 
να ενισχυθούν όλες οι οικονομίες, τόσο 
στον κάθετο όσο και στον οριζόντιο 
γεωγραφικό άξονα, προς όφελος των 
πολιτών και των επιχειρήσεων·

1. αναγνωρίζει ότι θα πρέπει η 
βιομηχανική στρατηγική, η οποία 
εκπονήθηκε πριν από την επιδημική 
έξαρση και δημοσιεύτηκε κατά το πρώιμο 
στάδιο της πανδημίας στην Ευρώπη, να 
αναθεωρηθεί σημαντικά, ώστε να 
αντικατοπτρίζει τις θεμελιώδεις μεταβολές 
και τη νέα αποστολή της Επιτροπής Von 
Der Leyen: να αποκατασταθεί η ανάπτυξη 
των οικονομιών σε ολόκληρη την ΕΕ και 
να ενισχυθούν όλες οι οικονομίες 
ολοκληρώνοντας τις αλυσίδες αξίας στη 
μεταποιητική βιομηχανία, τόσο στον 
κάθετο όσο και στον οριζόντιο γεωγραφικό 
άξονα, προς όφελος των πολιτών και των 
επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 8
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. αναγνωρίζει ότι θα πρέπει η 
βιομηχανική στρατηγική, η οποία 
εκπονήθηκε πριν από την επιδημική 
έξαρση και δημοσιεύτηκε κατά το πρώιμο 
στάδιο της πανδημίας στην Ευρώπη, να 
αναθεωρηθεί σημαντικά, ώστε να 
αντικατοπτρίζει τις θεμελιώδεις μεταβολές 
και τη νέα αποστολή της Επιτροπής Von 
Der Leyen: να αποκατασταθεί η ανάπτυξη 
των οικονομιών σε ολόκληρη την ΕΕ και 
να ενισχυθούν όλες οι οικονομίες, τόσο 

1. αναγνωρίζει ότι θα πρέπει η 
βιομηχανική στρατηγική, η οποία 
εκπονήθηκε πριν από την επιδημική 
έξαρση και δημοσιεύτηκε κατά το πρώιμο 
στάδιο της πανδημίας στην Ευρώπη, να 
αναθεωρηθεί σημαντικά, ώστε να 
αντικατοπτρίζει τις θεμελιώδεις μεταβολές· 
καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
ρεαλιστικές στρατηγικές για να 
αποκατασταθεί η ανάπτυξη των 
οικονομιών σε ολόκληρη την ΕΕ και, ως 
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στον κάθετο όσο και στον οριζόντιο 
γεωγραφικό άξονα, προς όφελος των 
πολιτών και των επιχειρήσεων·

εκ τούτου, να ενισχυθούν όλες οι 
οικονομίες προς όφελος των πολιτών και 
των επιχειρήσεων· τονίζει ότι η Πράσινη 
Συμφωνία είναι μια ακατάλληλη και 
προσιτή προσέγγιση για αυτόν τον σκοπό·

Or. en

Τροπολογία 9
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. αναγνωρίζει ότι θα πρέπει η 
βιομηχανική στρατηγική, η οποία 
εκπονήθηκε πριν από την επιδημική 
έξαρση και δημοσιεύτηκε κατά το πρώιμο 
στάδιο της πανδημίας στην Ευρώπη, να 
αναθεωρηθεί σημαντικά, ώστε να 
αντικατοπτρίζει τις θεμελιώδεις μεταβολές 
και τη νέα αποστολή της Επιτροπής Von 
Der Leyen: να αποκατασταθεί η ανάπτυξη 
των οικονομιών σε ολόκληρη την ΕΕ και 
να ενισχυθούν όλες οι οικονομίες, τόσο 
στον κάθετο όσο και στον οριζόντιο 
γεωγραφικό άξονα, προς όφελος των 
πολιτών και των επιχειρήσεων·

1. αναμένει, επομένως, ότι θα πρέπει 
η βιομηχανική στρατηγική, η οποία 
εκπονήθηκε πριν από την επιδημική 
έξαρση και δημοσιεύτηκε κατά το πρώιμο 
στάδιο της πανδημίας στην Ευρώπη, να 
αναθεωρηθεί σημαντικά, ώστε να 
αντικατοπτρίζει τις θεμελιώδεις μεταβολές 
και τη νέα αποστολή της Επιτροπής Von 
Der Leyen: να αποκατασταθεί η ανάπτυξη 
των οικονομιών σε ολόκληρη την ΕΕ και 
να ενισχυθούν όλες οι οικονομίες, τόσο 
στον κάθετο όσο και στον οριζόντιο 
γεωγραφικό άξονα, προς όφελος των 
πολιτών και των επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 10
Andreas Schwab

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. αναγνωρίζει ότι θα πρέπει η 
βιομηχανική στρατηγική, η οποία 
εκπονήθηκε πριν από την επιδημική 
έξαρση και δημοσιεύτηκε κατά το πρώιμο 

1. αναγνωρίζει ότι θα πρέπει η 
βιομηχανική στρατηγική, η οποία 
εκπονήθηκε πριν από την επιδημική 
έξαρση και δημοσιεύτηκε κατά το πρώιμο 
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στάδιο της πανδημίας στην Ευρώπη, να 
αναθεωρηθεί σημαντικά, ώστε να 
αντικατοπτρίζει τις θεμελιώδεις μεταβολές 
και τη νέα αποστολή της Επιτροπής Von 
Der Leyen: να αποκατασταθεί η ανάπτυξη 
των οικονομιών σε ολόκληρη την ΕΕ και 
να ενισχυθούν όλες οι οικονομίες, τόσο 
στον κάθετο όσο και στον οριζόντιο 
γεωγραφικό άξονα, προς όφελος των 
πολιτών και των επιχειρήσεων·

στάδιο της πανδημίας στην Ευρώπη, να 
αναθεωρηθεί σημαντικά, ώστε να 
αντικατοπτρίζει τις θεμελιώδεις μεταβολές 
και τη νέα αποστολή της Επιτροπής Von 
Der Leyen: να αποκατασταθεί η ανάπτυξη 
των οικονομιών σε ολόκληρη την ΕΕ και 
να ενισχυθούν όλες οι οικονομίες, τόσο 
στον κάθετο όσο και στον οριζόντιο 
γεωγραφικό άξονα, προς όφελος των 
πολιτών και των επιχειρήσεων και θεωρεί 
ότι απαιτείται κοινή ευρωπαϊκή 
προσέγγιση για αυτόν τον σκοπό·

Or. en

Τροπολογία 11
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. επισημαίνει έντονα και 
αποφασιστικά ότι μια τέτοια 
αναθεώρηση πρέπει να πραγματοποιηθεί 
σύμφωνα με μια αποφασιστική 
μετατόπιση των θεμελιωδών πολιτικών 
προοπτικών και δεν μπορεί να 
περιλαμβάνει τη διατήρηση, πόσο μάλλον 
την ενίσχυση, προηγούμενων 
νομοθετικών πράξεων, όπως μια 
αδιαίρετη ενιαία αγορά ή το παγκόσμιο 
ελεύθερο εμπόριο που απαγορεύει τους 
φραγμούς στις διασυνοριακές ροές και το 
άνοιγμα της σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων· υπογραμμίζει ότι αυτοί οι 
στόχοι έρχονται ουσιαστικά σε αντίθεση 
με τους στόχους που έχουν περιγραφεί για 
την ανάπτυξη αυτόνομων εγχώριων 
βιομηχανιών μέσω της δημόσιας 
καθοδήγησης και υποστήριξης, ή για την 
προώθηση της ανάδυσης Ευρωπαίων 
παγκόσμιων ηγετών·

Or. en
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Τροπολογία 12
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Ivars Ijabs

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή 
πρέπει να ενεργήσει για την 
αποκατάσταση της διαταραχής της 
ενιαίας αγοράς που έπληξε τις 
βιομηχανίες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, λόγω των μέτρων που έλαβαν τα 
κράτη μέλη για την προστασία των 
πολιτών τους· καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει τον τρόπο διασφάλισης μιας 
πλήρως λειτουργικής ενιαίας αγοράς 
ακόμη και σε καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης: χαιρετίζει, εν προκειμένω, τα 
μέσα στήριξης της φερεγγυότητας που 
παρουσίασε η Επιτροπή στο πλαίσιο της 
δέσμης μέτρων «Next Generation EU», η 
οποία στοχεύει στην αντιμετώπιση των 
στρεβλώσεων της αγοράς που 
προκαλούνται από την κρίση·

Or. en

Τροπολογία 13
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. επισημαίνει ότι οι βιομηχανικές 
πολιτικές της ΕΕ πρέπει να παρέχουν τα 
εργαλεία για την πλήρη επαναφορά της 
ενιαίας αγοράς στη λειτουργία της πριν 
από την COVID-19, εξαλείφοντας τα 
εναπομένοντα αδικαιολόγητα εμπόδια, 
μεταξύ άλλων στον τομέα των 
υπηρεσιών, και διασφαλίζοντας την 
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αποτελεσματική και δίκαιη υλοποίηση, 
εφαρμογή και επιβολή των κανόνων της 
ενιαίας αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 14
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. επισημαίνει περαιτέρω ότι οι 
αρχές των ελεύθερων συναλλαγών, η 
ελεύθερη κυκλοφορία των οικονομικών 
παραγόντων, ο οικονομικός 
φιλελευθερισμός, ο προγραμματισμός 
διακοπών λειτουργίας, η κατάργηση του 
προστατευτισμού και η διατήρηση των 
εγχώριων συμφερόντων, η προώθηση της 
οικονομικής ανάπτυξης και η επιδίωξη 
των χαμηλότερων τιμών είναι αυτό 
ακριβώς που οδήγησε την ευρωπαϊκή 
βιομηχανία στη διάλυση, επιδιώκοντας το 
κέρδος και μη λαμβάνοντας υπόψη τα 
εθνικά συμφέροντα των κρατών μελών 
και των πολιτών· υπογραμμίζει 
επικριτικά το ρόλο των πολιτικών της 
Επιτροπής στην εφαρμογή των εν λόγω 
αρχών παρά τις προφανείς, συνεπείς και 
διαρκείς βιομηχανικές, κοινωνικές και 
πολιτικές αρνητικές επιπτώσεις·

Or. en

Τροπολογία 15
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1γ. τονίζει ότι για να έχει οποιαδήποτε 
αναθεωρημένη στρατηγική την ευκαιρία 
να επιτύχει, θα πρέπει να απεμπολήσει 
αυτές τις αρχές και να επικεντρωθεί στο 
να θέσει την οικονομία στην υπηρεσία 
των εθνών και των ανθρώπων, 
επιτρέποντας στα κράτη μέλη να ελέγχουν 
τον βιομηχανικό εξοπλισμό, των οποίων 
οι διαδικασίες και τα κεφάλαια 
βρίσκονται στο έδαφός τους, παρέχοντάς 
τους αποτελεσματικό έλεγχο στην κίνηση 
κεφαλαίων, αγαθών, προσώπων και 
υπηρεσιών, με στόχο την αυτονομία και 
την ανθεκτικότητα σε όλους τους τομείς, 
την προστασία των Ευρωπαίων πολιτών, 
καθώς και των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων και οικονομιών από 
μελλοντικές κρίσεις και δημιουργώντας 
στιβαρούς Ευρωπαίους παγκόσμιους 
παράγοντες για την προώθηση του 
εξωστρεφούς, και όχι του εσωστρεφούς 
ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 16
Brando Benifei, Marc Angel, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Evelyne Gebhardt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να προβεί, σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, σε 
ολοκληρωμένη και διατομεακή ανάλυση 
των οικονομιών εντός της ΕΕ, προκειμένου 
να κατανοήσουμε το βάθος του αντίκτυπου 
της πανδημίας COVID-19· θεωρεί ότι η 
ανάλυση αυτή θα παράσχει στην Επιτροπή 
την απαραίτητη τεκμηρίωση ώστε να 
εκδώσει επικαιροποιημένες συστάσεις και 
να καθορίσει τις βασικές πολιτικές που θα 

2. καλεί την Επιτροπή να προβεί, σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, σε 
ολοκληρωμένη και διατομεακή ανάλυση 
των οικονομιών εντός της ΕΕ, προκειμένου 
να κατανοήσουμε το βάθος του αντίκτυπου 
της πανδημίας COVID-19 και να 
αξιολογήσουμε την ύπαρξη διαταραχών 
στις διασυνοριακές αλυσίδες αξίας· 
θεωρεί ότι η ανάλυση αυτή θα παράσχει 
στην Επιτροπή την απαραίτητη 
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στηρίξουν την ενίσχυση της συλλογικής 
μακροπρόθεσμης ανάκαμψης εντός της 
ενιαίας αγοράς·

τεκμηρίωση ώστε να εκδώσει 
επικαιροποιημένες συστάσεις και να 
καθορίσει τις βασικές πολιτικές που θα 
στηρίξουν την ενίσχυση της συλλογικής 
μακροπρόθεσμης ανάκαμψης εντός της 
ενιαίας αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 17
Kateřina Konečná

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να προβεί, σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, σε 
ολοκληρωμένη και διατομεακή ανάλυση 
των οικονομιών εντός της ΕΕ, προκειμένου 
να κατανοήσουμε το βάθος του αντίκτυπου 
της πανδημίας COVID-19· θεωρεί ότι η 
ανάλυση αυτή θα παράσχει στην Επιτροπή 
την απαραίτητη τεκμηρίωση ώστε να 
εκδώσει επικαιροποιημένες συστάσεις και 
να καθορίσει τις βασικές πολιτικές που θα 
στηρίξουν την ενίσχυση της συλλογικής 
μακροπρόθεσμης ανάκαμψης εντός της 
ενιαίας αγοράς·

2. καλεί την Επιτροπή να προβεί, σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, σε 
ολοκληρωμένη και διατομεακή ανάλυση 
των οικονομιών εντός της ΕΕ, προκειμένου 
να κατανοήσουμε το βάθος του αντίκτυπου 
της πανδημίας COVID-19· θεωρεί ότι η 
ανάλυση αυτή θα παράσχει στην Επιτροπή 
την απαραίτητη τεκμηρίωση ώστε να 
εκδώσει επικαιροποιημένες συστάσεις και 
να καθορίσει τις βασικές πολιτικές που θα 
στηρίξουν την ενίσχυση της συλλογικής 
μακροπρόθεσμης πράσινης και κοινωνικά 
δίκαιης ανάκαμψης εντός της ενιαίας 
αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 18
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, 
Brando Benifei

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να προβεί, σε 2. καλεί την Επιτροπή να προβεί, σε 
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συνεργασία με τα κράτη μέλη, σε 
ολοκληρωμένη και διατομεακή ανάλυση 
των οικονομιών εντός της ΕΕ, 
προκειμένου να κατανοήσουμε το βάθος 
του αντίκτυπου της πανδημίας COVID-
19· θεωρεί ότι η ανάλυση αυτή θα 
παράσχει στην Επιτροπή την απαραίτητη 
τεκμηρίωση ώστε να εκδώσει 
επικαιροποιημένες συστάσεις και να 
καθορίσει τις βασικές πολιτικές που θα 
στηρίξουν την ενίσχυση της συλλογικής 
μακροπρόθεσμης ανάκαμψης εντός της 
ενιαίας αγοράς·

συνεργασία με τα κράτη μέλη, σε 
ολοκληρωμένη και διατομεακή ανάλυση, 
προκειμένου να κατανοήσουμε τις 
ιδιαιτερότητες του αντίκτυπου που 
προκλήθηκε από την πανδημία COVID-
19· θεωρεί ότι η ανάλυση αυτή θα 
παράσχει στην Επιτροπή την απαραίτητη 
τεκμηρίωση ώστε να εκδώσει 
επικαιροποιημένες συστάσεις και να 
καθορίσει τις βασικές πολιτικές που θα 
στηρίξουν την ενίσχυση της συλλογικής 
μακροπρόθεσμης ανάκαμψης εντός της 
ενιαίας αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 19
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να προβεί, σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, σε 
ολοκληρωμένη και διατομεακή ανάλυση 
των οικονομιών εντός της ΕΕ, προκειμένου 
να κατανοήσουμε το βάθος του αντίκτυπου 
της πανδημίας COVID-19· θεωρεί ότι η 
ανάλυση αυτή θα παράσχει στην Επιτροπή 
την απαραίτητη τεκμηρίωση ώστε να 
εκδώσει επικαιροποιημένες συστάσεις και 
να καθορίσει τις βασικές πολιτικές που θα 
στηρίξουν την ενίσχυση της συλλογικής 
μακροπρόθεσμης ανάκαμψης εντός της 
ενιαίας αγοράς·

2. καλεί την Επιτροπή να προβεί, σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, σε 
ολοκληρωμένη και διατομεακή ανάλυση 
των οικονομιών εντός της ΕΕ, προκειμένου 
να κατανοήσουμε το βάθος του αντίκτυπου 
της πανδημίας COVID-19· θεωρεί ότι η 
ανάλυση αυτή θα παράσχει στην Επιτροπή 
την απαραίτητη τεκμηρίωση ώστε να 
εκδώσει επικαιροποιημένες συστάσεις και 
να καθορίσει τις βασικές πολιτικές που θα 
στηρίξουν την ενίσχυση της συλλογικής 
μακροπρόθεσμης ανάκαμψης εντός της 
ενιαίας αγοράς, ώστε να μειωθεί η 
εξάρτηση στις εισαγωγές από τρίτες 
χώρες·

Or. en

Τροπολογία 20
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
Lacapelle, Isabella Tovaglieri
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να προβεί, σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, σε 
ολοκληρωμένη και διατομεακή ανάλυση 
των οικονομιών εντός της ΕΕ, προκειμένου 
να κατανοήσουμε το βάθος του αντίκτυπου 
της πανδημίας COVID-19· θεωρεί ότι η 
ανάλυση αυτή θα παράσχει στην Επιτροπή 
την απαραίτητη τεκμηρίωση ώστε να 
εκδώσει επικαιροποιημένες συστάσεις και 
να καθορίσει τις βασικές πολιτικές που θα 
στηρίξουν την ενίσχυση της συλλογικής 
μακροπρόθεσμης ανάκαμψης εντός της 
ενιαίας αγοράς·

2. καλεί την Επιτροπή να προβεί, σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, σε 
ολοκληρωμένη και διατομεακή ανάλυση 
των οικονομιών εντός της ΕΕ, προκειμένου 
να κατανοήσουμε το βάθος του αντίκτυπου 
της πανδημίας COVID-19· θεωρεί ότι η 
ανάλυση αυτή θα παράσχει στην Επιτροπή 
την απαραίτητη τεκμηρίωση ώστε να 
εκδώσει επικαιροποιημένες συστάσεις και 
να καθορίσει τις βασικές πολιτικές που θα 
στηρίξουν την ενίσχυση της συλλογικής 
μακροπρόθεσμης ανάκαμψης εντός της 
ενιαίας αγοράς· επικροτεί τα δεκατέσσερα 
συνεκτικά βιομηχανικά οικοσυστήματα 
που προσδιόρισε η Επιτροπή, των οποίων 
η στρατηγική ανεξαρτησία πρέπει να 
διασφαλιστεί·

Or. en

Τροπολογία 21
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, 
Sándor Rónai, Brando Benifei

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι θα πρέπει η νέα 
βιομηχανική στρατηγική της Επιτροπής, 
βασιζόμενη σε ολοκληρωμένη 
τεκμηρίωση, να δώσει προτεραιότητα στην 
οικονομική ανάκαμψη, καθώς και στην 
ευημερία των πολιτών και τη δημιουργία 
ευκαιριών, ώστε να υπογραμμιστεί η κοινή 
δέσμευση για την ανασυγκρότηση της 
ενιαίας αγοράς και την παροχή οφελών σε 
όλα τα κράτη μέλη και τους πολίτες τους·

3. θεωρεί ότι θα πρέπει η νέα 
βιομηχανική στρατηγική της Επιτροπής, 
βασιζόμενη σε ολοκληρωμένη 
τεκμηρίωση, να δώσει προτεραιότητα στη 
βιώσιμη και δίκαιη ανάκαμψη, στην 
ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, στην 
ευημερία των πολιτών και στα 
δικαιώματα των καταναλωτών καθώς 
και στις ανάγκες των επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, των 
πολύ μικρών επιχειρήσεων και των 
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νεοφυών επιχειρήσεων, ώστε να 
υπογραμμιστεί η κοινή δέσμευση για την 
ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ενιαίας 
αγοράς και την παροχή οφελών σε όλα τα 
κράτη μέλη και τους πολίτες τους·

Or. en

Τροπολογία 22
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι θα πρέπει η νέα 
βιομηχανική στρατηγική της Επιτροπής, 
βασιζόμενη σε ολοκληρωμένη 
τεκμηρίωση, να δώσει προτεραιότητα 
στην οικονομική ανάκαμψη, καθώς και 
στην ευημερία των πολιτών και τη 
δημιουργία ευκαιριών, ώστε να 
υπογραμμιστεί η κοινή δέσμευση για την 
ανασυγκρότηση της ενιαίας αγοράς και 
την παροχή οφελών σε όλα τα κράτη μέλη 
και τους πολίτες τους·

3. θεωρεί ότι θα πρέπει η νέα 
βιομηχανική στρατηγική της Επιτροπής να 
δώσει προτεραιότητα στην οικονομική 
ανάκαμψη, καθώς και στην ευημερία των 
πολιτών και τη δημιουργία ευκαιριών· 
τονίζει ότι η διασφάλιση της ταχείας 
επαναφοράς σε μια πλήρως λειτουργική 
εσωτερική αγορά αποτελεί προϋπόθεση 
για την ανάκαμψη και επισημαίνει την 
κοινή δέσμευση για την ανασυγκρότηση 
της ενιαίας αγοράς προς όφελος των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 23
Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι θα πρέπει η νέα 
βιομηχανική στρατηγική της Επιτροπής, 
βασιζόμενη σε ολοκληρωμένη 
τεκμηρίωση, να δώσει προτεραιότητα στην 
οικονομική ανάκαμψη, καθώς και στην 
ευημερία των πολιτών και τη δημιουργία 

3. θεωρεί ότι θα πρέπει η νέα 
βιομηχανική στρατηγική της Επιτροπής, 
βασιζόμενη σε ολοκληρωμένη 
τεκμηρίωση, να δώσει προτεραιότητα στην 
οικονομική ανάκαμψη, καθώς και στην 
ευημερία των πολιτών και τη δημιουργία 
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ευκαιριών, ώστε να υπογραμμιστεί η κοινή 
δέσμευση για την ανασυγκρότηση της 
ενιαίας αγοράς και την παροχή οφελών σε 
όλα τα κράτη μέλη και τους πολίτες τους·

ευκαιριών, ώστε να υπογραμμιστεί η κοινή 
δέσμευση για την ανασυγκρότηση της 
ενιαίας αγοράς και των βιομηχανιών και 
την παροχή οφελών και οικονομικής 
στήριξης σε όλα τα κράτη μέλη και τους 
πολίτες τους·

Or. en

Τροπολογία 24
Kateřina Konečná

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι θα πρέπει η νέα 
βιομηχανική στρατηγική της Επιτροπής, 
βασιζόμενη σε ολοκληρωμένη 
τεκμηρίωση, να δώσει προτεραιότητα στην 
οικονομική ανάκαμψη, καθώς και στην 
ευημερία των πολιτών και τη δημιουργία 
ευκαιριών, ώστε να υπογραμμιστεί η κοινή 
δέσμευση για την ανασυγκρότηση της 
ενιαίας αγοράς και την παροχή οφελών σε 
όλα τα κράτη μέλη και τους πολίτες τους·

3. θεωρεί ότι θα πρέπει η νέα 
βιομηχανική στρατηγική της Επιτροπής, 
βασιζόμενη σε ολοκληρωμένη 
τεκμηρίωση, να δώσει προτεραιότητα στην 
πράσινη και κοινωνικά δίκαιη οικονομική 
ανάκαμψη, καθώς και στην ευημερία των 
πολιτών και τη δημιουργία ευκαιριών, 
ώστε να υπογραμμιστεί η κοινή δέσμευση 
για την ανασυγκρότηση της ενιαίας αγοράς 
και την παροχή οφελών σε όλα τα κράτη 
μέλη και τους πολίτες τους·

Or. en

Τροπολογία 25
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι θα πρέπει η νέα 
βιομηχανική στρατηγική της Επιτροπής, 
βασιζόμενη σε ολοκληρωμένη 
τεκμηρίωση, να δώσει προτεραιότητα στην 
οικονομική ανάκαμψη, καθώς και στην 
ευημερία των πολιτών και τη δημιουργία 

3. θεωρεί ότι θα πρέπει η νέα 
βιομηχανική στρατηγική της Επιτροπής, 
βασιζόμενη σε ολοκληρωμένη 
τεκμηρίωση, να δώσει προτεραιότητα στην 
οικονομική ανάκαμψη, καθώς και στην 
ευημερία των πολιτών και τη δημιουργία 
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ευκαιριών, ώστε να υπογραμμιστεί η κοινή 
δέσμευση για την ανασυγκρότηση της 
ενιαίας αγοράς και την παροχή οφελών σε 
όλα τα κράτη μέλη και τους πολίτες τους·

ευκαιριών, ώστε να υπογραμμιστεί η κοινή 
δέσμευση για την ανασυγκρότηση της 
ενιαίας αγοράς και την παροχή οφελών σε 
όλα τα κράτη μέλη και τους πολίτες τους· 
καλεί την Επιτροπή να διευρύνει την 
εφαρμογή του «ελέγχου αναλογικότητας», 
ώστε να διασφαλιστεί ότι όλες οι 
προσπάθειες, σε όλα τα επίπεδα, θα 
στηρίξουν την ανάπτυξη μιας ισχυρής 
ενιαίας αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 26
Dan-Ștefan Motreanu, Tomislav Sokol, Edina Tóth, Arba Kokalari, Pablo Arias 
Echeverría, Maria da Graça Carvalho

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι θα πρέπει η νέα 
βιομηχανική στρατηγική της Επιτροπής, 
βασιζόμενη σε ολοκληρωμένη 
τεκμηρίωση, να δώσει προτεραιότητα στην 
οικονομική ανάκαμψη, καθώς και στην 
ευημερία των πολιτών και τη δημιουργία 
ευκαιριών, ώστε να υπογραμμιστεί η κοινή 
δέσμευση για την ανασυγκρότηση της 
ενιαίας αγοράς και την παροχή οφελών σε 
όλα τα κράτη μέλη και τους πολίτες τους·

3. θεωρεί ότι θα πρέπει η νέα 
βιομηχανική στρατηγική της Επιτροπής, 
βασιζόμενη σε ολοκληρωμένη 
τεκμηρίωση, να δώσει προτεραιότητα στην 
οικονομική ανάκαμψη, καθώς και στην 
ευημερία των πολιτών και τη δημιουργία 
ευκαιριών, ώστε να υπογραμμιστεί η κοινή 
δέσμευση για την ανασυγκρότηση της 
ενιαίας αγοράς και την παροχή οφελών σε 
όλα τα κράτη μέλη και τους πολίτες τους· 
πιστεύει ότι πριν την έγκριση 
οποιωνδήποτε νομοθετικών πράξεων ή 
συνόλου προτεραιοτήτων πρέπει να 
προηγείται εκτίμηση επιπτώσεων, ιδίως 
σχετικά με το δυνητικό κόστος και τις 
επιβαρύνσεις για τις ευρωπαϊκές 
εταιρείες, και θα πρέπει να σέβονται την 
αρχή one-in/one-out που διατύπωσε η 
Πρόεδρος Von der Leyen για τη μείωση 
της γραφειοκρατίας·

Or. en
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Τροπολογία 27
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. θεωρεί ότι η νέα βιομηχανική 
στρατηγική θα πρέπει να επιταχύνει τη 
μετάβαση προς μια πιο πράσινη, 
καινοτόμο, χωρίς αποκλεισμούς και 
κυρίαρχη Ευρώπη, να ενισχύσει την 
οικονομική και βιομηχανική της 
ανθεκτικότητα και να δώσει νέα ώθηση 
στην ενιαία αγορά· η στρατηγική θα 
πρέπει να βασίζεται στη διαφοροποίηση 
των αλυσίδων εφοδιασμού μέσω ενός 
φιλόδοξου και ισορροπημένου 
θεματολογίου ελεύθερων συναλλαγών, της 
αποτελεσματικής αμοιβαιότητας στις 
δημόσιες συμβάσεις με τρίτες χώρες, την 
προσαρμογή των κανόνων για τον 
ανταγωνισμό και τις κρατικές ενισχύσεις, 
την ενίσχυση του ελέγχου των ξένων 
επενδύσεων σε στρατηγικούς τομείς και 
την ενθάρρυνση του τόπου 
πραγματοποίησης επενδύσεων στην 
Ευρώπη· τονίζει τη σημασία μιας 
συνεκτικής προσέγγισης για την 
υποστήριξη των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών, ιδίως των ΜΜΕ, και τη 
διασφάλιση της απασχόλησης στην 
Ευρώπη για τη διατήρηση της 
ακεραιότητας της ενιαίας αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 28
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. καλεί την Επιτροπή, ιδίως σε 
εποχή παγκόσμιας κρίσης, να εστιάσει 
την προσοχή της στην ενίσχυση της 
παραγωγικότητας στις χώρες της 
Ευρώπης βασιζόμενη στην έρευνα και 
στην καινοτομία, προκειμένου να 
εξασφαλισθεί στρατηγική αυτονομία και 
να περιοριστεί η εξάρτησή τους από 
εύθραυστες αλυσίδες εφοδιασμού σε 
βασικούς τομείς της βιομηχανίας, όπως 
οι κλάδοι της τεχνολογίας και των 
τηλεπικοινωνιών, του ιατρικού 
εξοπλισμού, των φαρμακευτικών και των 
γεωργικών προϊόντων, να παραμείνει 
ανταγωνιστική στις διεθνείς αγορές και 
να παρέχει βασικά αγαθά στους 
Ευρωπαίους καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 29
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Ivars Ijabs, Svenja Hahn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. στο πλαίσιο της νέας 
βιομηχανικής στρατηγικής, καλεί την 
Επιτροπή να αναθεωρήσει τη Συμφωνία 
του Σένγκεν για την ελεύθερη 
κυκλοφορία, προκειμένου να εξασφαλίσει 
την ορθή λειτουργία της ενιαίας αγοράς 
και να εγγυηθεί όλες τις ελευθερίες 
κυκλοφορίας προσφέροντας τις ίδιες 
ευκαιρίες σε όλα τα κράτη μέλη, 
συμπεριλαμβανομένης της Ρουμανίας, 
της Βουλγαρίας, της Κύπρου και της 
Κροατίας, εξαλείφοντας τους μεγάλους 
χρόνους αναμονής των πολιτών της ΕΕ 
και των προϊόντων της ΕΕ στα σύνορα 
του Σένγκεν·
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Or. en

Τροπολογία 30
Rasmus Andresen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υπογραμμίζει ότι η βιομηχανική 
στρατηγική θα πρέπει να επιτρέπει την 
επίτευξη υψηλότερου επιπέδου 
βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας των 
βιομηχανιών μας σύμφωνα με τον γενικό 
στόχο κλιματικής ουδετερότητας έως το 
2040· καλεί την Επιτροπή να καθορίσει 
έναν χάρτη πορείας με τομεακούς 
μετρήσιμους δεσμευτικούς στόχους και 
απαιτήσεις για τον κλάδο· τονίζει ότι θα 
πρέπει να δημιουργηθεί ένας ισχυρός 
μηχανισμός παρακολούθησης για την 
αξιολόγηση της προόδου που θα 
βασίζεται σε διαφανείς δείκτες απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία 31
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. τονίζει ότι είναι ζωτικής σημασίας 
να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα των 
ευρωπαϊκών βιομηχανικών 
οικοσυστημάτων της ενιαίας αγοράς, η 
οποία απαιτεί ένα φιλόδοξο νομοθετικό 
πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης της 
αντιμετώπισης του ανταγωνισμού, της 
επανεξέτασης των κανονισμών για τις 
κρατικές ενισχύσεις και της προώθησης 
του ψηφιακού μετασχηματισμού·
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Or. en

Τροπολογία 32
Maria Grapini, Marc Angel, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. θεωρεί ότι η νέα βιομηχανική 
στρατηγική πρέπει να εξασφαλίσει την 
ολοκλήρωση των αλυσίδων αξίας σε 
ορισμένες βιομηχανίες, ώστε να μην 
εξαρτώνται πλέον από τις εισαγωγές από 
τρίτες χώρες, σε περίπτωση νέας κρίσης, 
και να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα 
της οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 33
Vlad-Marius Botoş, Ivars Ijabs, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. θεωρεί ότι η νέα βιομηχανική 
στρατηγική θα πρέπει να επικεντρωθεί, 
σύμφωνα με την πράσινη νέα συμφωνία, 
στη δημιουργία και ανάπτυξη 
οικολογικών βιομηχανιών, σε εκείνες τις 
βιομηχανίες που επιτρέπουν και 
ενισχύουν τη μείωση του διοξειδίου του 
άνθρακα και άλλων τοξικών αερίων και 
στη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς για 
όλα τα νέα οικολογικά προϊόντα, τα οποία 
μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω 
εναρμονισμένης νομοθεσίας και κοινών 
προτύπων σε επίπεδο ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 34
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. επικροτεί τα 14 οικοσυστήματα 
που προσδιόρισε η Επιτροπή και την 
ολοκληρωμένη προσέγγιση της 
συγκέντρωσης όλων των παραγόντων 
από έναν τομέα· πιστεύει ακράδαντα ότι 
η βιομηχανική στρατηγική για την 
Ευρώπη, σε συνδυασμό με άλλες 
πολιτικές όπως η πολιτική για τον 
ανταγωνισμό και η εμπορική πολιτική, θα 
συμβάλει στην ευρωπαϊκή κυριαρχία και 
στρατηγική αυτονομία·

Or. en

Τροπολογία 35
Vlad-Marius Botoş

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3γ. τονίζει ότι ο μετασχηματισμός της 
οικονομίας και της κοινωνίας της ΕΕ που 
απαιτείται για την πλήρη επίτευξη των 
στόχων της Πράσινης Συμφωνίας θα 
είναι μια μακρά και δαπανηρή διαδικασία 
που θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από 
μια ισχυρή και ευημερούσα βιομηχανία 
που είναι πρόθυμη να συμβάλει σε αυτήν 
τη μετάβαση· ενθαρρύνει συνεπώς την 
Επιτροπή να διεξάγει ενεργό και ανοιχτό 
διάλογο με όλους τους βιομηχανικούς 
τομείς και τους σχετικούς 
συμφεροντούχους, διασφαλίζοντας ότι οι 
ξαφνικές αλλαγές λόγω της νέας 
νομοθεσίας δεν θα έχουν αρνητικό 
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αντίκτυπο στην ενιαία αγορά·

Or. en

Τροπολογία 36
Kateřina Konečná

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι η ανταγωνιστικότητα 
της ενωσιακής βιομηχανίας εξαρτάται 
από μια πλήρως λειτουργική ενιαία αγορά 
υπηρεσιών· υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο 
των αναθεωρημένων προτεραιοτήτων, 
πρέπει η Επιτροπή να εξετάσει τρόπους 
για την αντιμετώπιση των φραγμών στις 
διασυνοριακές υπηρεσίες·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 37
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι η ανταγωνιστικότητα 
της ενωσιακής βιομηχανίας εξαρτάται από 
μια πλήρως λειτουργική ενιαία αγορά 
υπηρεσιών· υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο 
των αναθεωρημένων προτεραιοτήτων, 
πρέπει η Επιτροπή να εξετάσει τρόπους για 
την αντιμετώπιση των φραγμών στις 
διασυνοριακές υπηρεσίες·

4. τονίζει ότι η ανταγωνιστικότητα 
της ενωσιακής βιομηχανίας εξαρτάται από 
μια πλήρως λειτουργική ενιαία αγορά 
προϊόντων και υπηρεσιών· υπογραμμίζει 
ότι, στο πλαίσιο των αναθεωρημένων 
προτεραιοτήτων, πρέπει η Επιτροπή να 
εξετάσει τρόπους για την εμβάθυνση της 
ενιαίας αγοράς και την αντιμετώπιση των 
υφιστάμενων κανονιστικών και μη 
κανονιστικών εμποδίων στην εσωτερική 
αγορά που απορρέουν από περιοριστικούς 
και περίπλοκους εθνικούς κανόνες, 
περιορισμένες διοικητικές ικανότητες και 
ατελή μεταφορά των κανόνων της ΕΕ, 
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καθώς και την ανεπαρκή επιβολή τους· 
τονίζει τη σημασία μιας πιο ευέλικτης και 
διαφανούς διακυβέρνησης της 
εσωτερικής αγοράς με πιο 
αποτελεσματικές αξιολογήσεις από 
ομοτίμους για τον εντοπισμό και την 
αντιμετώπιση των εμποδίων και 
περιπτώσεων μη συμμόρφωσης, 
βελτιωμένα εργαλεία παρακολούθησης 
και επιδόσεων, όπως ο πίνακας 
επιδόσεων της εσωτερικής αγοράς, ώστε 
να αντικατοπτρίζεται καλύτερα η 
πραγματικότητα της αγοράς, καθώς και 
ενισχυμένο δίκτυο SOLVIT·

Or. en

Τροπολογία 38
Rasmus Andresen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι η ανταγωνιστικότητα 
της ενωσιακής βιομηχανίας εξαρτάται από 
μια πλήρως λειτουργική ενιαία αγορά 
υπηρεσιών· υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο 
των αναθεωρημένων προτεραιοτήτων, 
πρέπει η Επιτροπή να εξετάσει τρόπους για 
την αντιμετώπιση των φραγμών στις 
διασυνοριακές υπηρεσίες·

4. τονίζει ότι η ανταγωνιστικότητα 
της ενωσιακής βιομηχανίας εξαρτάται από 
μια πλήρως λειτουργική ενιαία αγορά 
υπηρεσιών· υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο 
των αναθεωρημένων προτεραιοτήτων, 
πρέπει η Επιτροπή να εξετάσει τρόπους για 
την αντιμετώπιση των αδικαιολόγητων 
φραγμών στις διασυνοριακές υπηρεσίες, 
διατηρώντας παράλληλα υψηλά πρότυπα 
για τους καταναλωτές και τους 
εργαζομένους, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
ενίσχυση ιδίως των δικαιωμάτων των 
διασυνοριακών εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 39
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι η ανταγωνιστικότητα 
της ενωσιακής βιομηχανίας εξαρτάται από 
μια πλήρως λειτουργική ενιαία αγορά 
υπηρεσιών· υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο 
των αναθεωρημένων προτεραιοτήτων, 
πρέπει η Επιτροπή να εξετάσει τρόπους για 
την αντιμετώπιση των φραγμών στις 
διασυνοριακές υπηρεσίες·

4. τονίζει ότι η ανταγωνιστικότητα 
της ενωσιακής βιομηχανίας εξαρτάται από 
μια πλήρως λειτουργική ενιαία αγορά 
υπηρεσιών· υπενθυμίζει τη συνεχιζόμενη 
διαδικασία «υπηρεσιοποίησης» της 
βιομηχανίας· υπογραμμίζει ότι, στο 
πλαίσιο των αναθεωρημένων 
προτεραιοτήτων, πρέπει η Επιτροπή να 
εξετάσει τρόπους για την αντιμετώπιση 
των φραγμών στις διασυνοριακές 
υπηρεσίες, δεδομένου του καλά 
τεκμηριωμένου δυναμικού της στην 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και 
της ανάπτυξης σε ολόκληρη την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 40
Andreas Schwab

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι η ανταγωνιστικότητα 
της ενωσιακής βιομηχανίας εξαρτάται από 
μια πλήρως λειτουργική ενιαία αγορά 
υπηρεσιών· υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο 
των αναθεωρημένων προτεραιοτήτων, 
πρέπει η Επιτροπή να εξετάσει τρόπους για 
την αντιμετώπιση των φραγμών στις 
διασυνοριακές υπηρεσίες·

4. τονίζει ότι η ανταγωνιστικότητα 
της ενωσιακής βιομηχανίας εξαρτάται όχι 
μόνο από την εύρυθμη λειτουργία των 
αλυσίδων εφοδιασμού και την ελεύθερη 
κυκλοφορία των εμπορευμάτων, αλλά και 
από μια πλήρως λειτουργική ενιαία αγορά 
υπηρεσιών· υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο 
των αναθεωρημένων προτεραιοτήτων, 
πρέπει η Επιτροπή να εξετάσει τρόπους για 
την αντιμετώπιση των φραγμών στις 
διασυνοριακές υπηρεσίες·

Or. en
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Τροπολογία 41
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, 
Sándor Rónai, Brando Benifei

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι η ανταγωνιστικότητα 
της ενωσιακής βιομηχανίας εξαρτάται από 
μια πλήρως λειτουργική ενιαία αγορά 
υπηρεσιών· υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο 
των αναθεωρημένων προτεραιοτήτων, 
πρέπει η Επιτροπή να εξετάσει τρόπους για 
την αντιμετώπιση των φραγμών στις 
διασυνοριακές υπηρεσίες·

4. τονίζει ότι η ανταγωνιστικότητα 
της ενωσιακής βιομηχανίας εξαρτάται από 
μια πλήρως λειτουργική ενιαία αγορά· 
υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο των 
αναθεωρημένων προτεραιοτήτων, πρέπει η 
Επιτροπή να εξετάσει τρόπους για την 
αντιμετώπιση των φραγμών στις 
διασυνοριακές υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων των φραγμών στη 
διασυνοριακή απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 42
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι η ανταγωνιστικότητα 
της ενωσιακής βιομηχανίας εξαρτάται από 
μια πλήρως λειτουργική ενιαία αγορά 
υπηρεσιών· υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο 
των αναθεωρημένων προτεραιοτήτων, 
πρέπει η Επιτροπή να εξετάσει τρόπους για 
την αντιμετώπιση των φραγμών στις 
διασυνοριακές υπηρεσίες·

4. τονίζει ότι η ανταγωνιστικότητα 
της ενωσιακής βιομηχανίας εξαρτάται από 
μια πλήρως λειτουργική ενιαία αγορά· 
υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο των 
αναθεωρημένων προτεραιοτήτων, πρέπει η 
Επιτροπή να εξετάσει τρόπους για την 
αντιμετώπιση των φραγμών στις 
διασυνοριακές υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 43
Maria Grapini, Marc Angel, Tsvetelina Penkova, Adriana Maldonado López, Clara 
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Aguilera

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι η ανταγωνιστικότητα 
της ενωσιακής βιομηχανίας εξαρτάται από 
μια πλήρως λειτουργική ενιαία αγορά 
υπηρεσιών· υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο 
των αναθεωρημένων προτεραιοτήτων, 
πρέπει η Επιτροπή να εξετάσει τρόπους για 
την αντιμετώπιση των φραγμών στις 
διασυνοριακές υπηρεσίες·

4. τονίζει ότι η ανταγωνιστικότητα 
της ενωσιακής βιομηχανίας εξαρτάται από 
μια πλήρως λειτουργική ενιαία αγορά 
υπηρεσιών· υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο 
των αναθεωρημένων προτεραιοτήτων, 
πρέπει η Επιτροπή να εξετάσει τρόπους για 
την αντιμετώπιση των φραγμών στις 
διασυνοριακές υπηρεσίες και ταυτόχρονα 
τρόπους για την ενίσχυση της προστασίας 
των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 44
Andreas Schieder, Marc Angel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. επισημαίνει ότι η ψηφιοποίηση 
των παραδοσιακών βιομηχανιών 
επηρεάζει τις αλυσίδες εφοδιασμού, τη 
μεταποίηση και τα μοντέλα υπηρεσιών, 
τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν 
στη δημιουργία θέσεων εργασίας σε νέες 
βιομηχανίες, αλλά θα μπορούσαν επίσης 
να διαταράξουν τις υφιστάμενες θέσεις 
εργασίας και να οδηγήσουν σε επισφαλείς 
συνθήκες εργασίας, καθώς όλο και 
περισσότερες εργασίες που εκτελούνται 
παραδοσιακά από τους ανθρώπους είτε 
αυτοματοποιούνται είτε ανατίθενται σε 
υπεράκτιες εταιρείες ή και τα δύο· καλεί 
την Επιτροπή να εφαρμόσει κοινωνικά 
συνοδευτικά μέτρα προς όφελος 
ολόκληρης της κοινωνίας, για την 
προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, των παροχών κοινωνικής 
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ασφάλισής τους και για την πρόληψη της 
ψηφιακής εκμετάλλευσης·

Or. en

Τροπολογία 45
Dita Charanzová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. πιστεύει ότι οι ζωτικοί 
βιομηχανικοί τομείς θα πρέπει να 
υποστηρίζονται με στοχευμένες 
στρατηγικές και δράσεις· υπογραμμίζει 
την ανάγκη να διατηρηθεί η ηγετική θέση 
της Ευρώπης στην 
αυτοκινητοβιομηχανία και ζητεί από την 
Επιτροπή να εκπονήσει σχέδιο για την 
επανεκκίνηση του τομέα της 
αυτοκινητοβιομηχανίας· ζητεί από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
συνεργαστούν για τα προγράμματα 
επαναγοράς και αντικατάστασης 
οχημάτων και τυχόν περαιτέρω μέτρα για 
την υποστήριξη των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 46
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Sándor Rónai

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει τη σημασία της 
βιωσιμότητας, η οποία βρίσκεται στο 
επίκεντρο των σχεδίων για την ανάπτυξη 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας· υπενθυμίζει 

5. υπογραμμίζει τη σημασία του να 
γίνει η Ευρώπη παγκόσμιο πρότυπο 
βιωσιμότητας και ότι αυτό πρέπει να 
αποτελεί κύριο μέλημα κατά την 
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εν προκειμένω τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 12ης 
Δεκεμβρίου 2019, όπου επισημαίνεται η 
ανάγκη να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο 
δράσεων που θα ωφελεί όλα τα κράτη 
μέλη·

ανάπτυξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας· 
υπενθυμίζει εν προκειμένω τα 
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2019, 
όπου επισημαίνεται η ανάγκη να 
διαμορφωθεί ένα πλαίσιο δράσεων που θα 
ωφελεί όλα τα κράτη μέλη· τονίζει ότι η 
αναθεωρημένη βιομηχανική στρατηγική 
πρέπει να επιφέρει κοινωνικοοικολογική 
πρόοδο και, εκτός από την προώθηση της 
μείωσης της περιττής κατανάλωσης, 
απαιτεί μια πλήρως κυκλική οικονομία 
προκειμένου να επιτευχθεί η κλιματική 
ουδετερότητα έως το 2050, να ενισχυθεί η 
οικονομική μας ανταγωνιστικότητα 
καθώς και να διατηρηθεί το φυσικό μας 
περιβάλλον· υπογραμμίζει ότι ένα 
ευρωπαϊκό μοντέλο κυκλικής οικονομίας 
μπορεί να είναι χρήσιμο μόνο εάν έχουμε 
κοινή αγορά για την επαναχρησιμοποίηση 
των πρωτογενών και δευτερογενών 
πρώτων υλών·

Or. en

Τροπολογία 47
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει τη σημασία της 
βιωσιμότητας, η οποία βρίσκεται στο 
επίκεντρο των σχεδίων για την ανάπτυξη 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας· υπενθυμίζει 
εν προκειμένω τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 12ης 
Δεκεμβρίου 2019, όπου επισημαίνεται η 
ανάγκη να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο 
δράσεων που θα ωφελεί όλα τα κράτη 
μέλη·

5. τονίζει ότι η επιτυχής ψηφιακή 
και πράσινη μετάβαση, καθώς και η 
ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα στο 
παγκόσμιο σκηνικό απαιτούν αυξημένο 
επίπεδο εμπιστοσύνης μεταξύ των 
κρατών μελών και ισχυρή πολιτική 
φιλοδοξία στον σχεδιασμό και την 
εφαρμογή της βιομηχανικής στρατηγικής· 
υπογραμμίζει τη σημασία της 
βιωσιμότητας, η οποία βρίσκεται στο 
επίκεντρο των σχεδίων για την ανάπτυξη 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας· τονίζει την 
ανάγκη να προωθηθεί η κυκλική 
οικονομία και να ενθαρρυνθεί η βιώσιμη 
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παραγωγή και κατανάλωση μειώνοντας 
το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και το 
αποτύπωμα πόρων παρέχοντας 
παράλληλα κίνητρα για καινοτομία· 
υπενθυμίζει εν προκειμένω τα 
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2019, 
όπου επισημαίνεται η ανάγκη να 
διαμορφωθεί ένα πλαίσιο δράσεων που θα 
ωφελεί όλα τα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 48
Kateřina Konečná

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει τη σημασία της 
βιωσιμότητας, η οποία βρίσκεται στο 
επίκεντρο των σχεδίων για την ανάπτυξη 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας· υπενθυμίζει 
εν προκειμένω τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 12ης 
Δεκεμβρίου 2019, όπου επισημαίνεται η 
ανάγκη να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο 
δράσεων που θα ωφελεί όλα τα κράτη 
μέλη·

5. υπογραμμίζει τη σημασία της 
βιωσιμότητας, η οποία βρίσκεται στο 
επίκεντρο των σχεδίων για την ανάπτυξη 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας· τονίζει, 
επομένως, ότι μια βιομηχανική πολιτική 
πρέπει να περιλαμβάνει την 
κοινωνικοοικολογική μετάβαση στους 
διάφορους τομείς της οικονομίας με 
δημόσιο σχεδιασμό και δημόσια ευθύνη· 
υπενθυμίζει εν προκειμένω τα 
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2019, 
όπου επισημαίνεται η ανάγκη να 
διαμορφωθεί ένα πλαίσιο δράσεων που θα 
ωφελεί όλα τα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 49
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει τη σημασία της 
βιωσιμότητας, η οποία βρίσκεται στο 
επίκεντρο των σχεδίων για την ανάπτυξη 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας· υπενθυμίζει 
εν προκειμένω τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 12ης 
Δεκεμβρίου 2019, όπου επισημαίνεται η 
ανάγκη να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο 
δράσεων που θα ωφελεί όλα τα κράτη 
μέλη·

5. υπογραμμίζει τη σημασία μιας 
συνετής και μη βιαστικής στρατηγικής 
βιωσιμότητας, η οποία βρίσκεται στο 
επίκεντρο των σχεδίων για την ανάπτυξη 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και η οποία 
δεν θέτει σε κίνδυνο την παγκόσμια 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας και των ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 50
Rasmus Andresen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει τη σημασία της 
βιωσιμότητας, η οποία βρίσκεται στο 
επίκεντρο των σχεδίων για την ανάπτυξη 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας· υπενθυμίζει 
εν προκειμένω τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 12ης 
Δεκεμβρίου 2019, όπου επισημαίνεται η 
ανάγκη να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο 
δράσεων που θα ωφελεί όλα τα κράτη 
μέλη·

5. υπογραμμίζει τη σημασία της 
βιωσιμότητας, η οποία βρίσκεται στο 
επίκεντρο των σχεδίων για την ανάπτυξη 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας· υπενθυμίζει 
εν προκειμένω τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 12ης 
Δεκεμβρίου 2019, όπου επισημαίνεται η 
ανάγκη να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο 
δράσεων που θα ωφελεί όλα τα κράτη 
μέλη και θα διασφαλίζει ότι το σύνολο 
της σχετικής νομοθεσίας και των 
πολιτικών της ΕΕ συνάδουν και 
συμβάλλουν στην εκπλήρωση του στόχου 
κλιματικής ουδετερότητας1a·

__________________
1α 
https://www.consilium.europa.eu/media/4
1780/12-euco-final-conclusions-el.pdf

Or. en
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Τροπολογία 51
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει τη σημασία της 
βιωσιμότητας, η οποία βρίσκεται στο 
επίκεντρο των σχεδίων για την ανάπτυξη 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας· υπενθυμίζει 
εν προκειμένω τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 12ης 
Δεκεμβρίου 2019, όπου επισημαίνεται η 
ανάγκη να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο 
δράσεων που θα ωφελεί όλα τα κράτη 
μέλη·

5. υπογραμμίζει τη σημασία της 
βιωσιμότητας, η οποία βρίσκεται στο 
επίκεντρο των σχεδίων για την ανάπτυξη 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας· υπενθυμίζει 
εν προκειμένω τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 12ης 
Δεκεμβρίου 2019, όπου επισημαίνεται η 
ανάγκη να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο 
δράσεων που θα ωφελεί όλα τα κράτη 
μέλη και θα περιλαμβάνει επαρκή μέσα, 
κίνητρα, υποστήριξη και επενδύσεις για 
τη διασφάλιση της οικονομικά 
αποδοτικής, δίκαιης και κοινωνικά 
ισορροπημένης και ισότιμης μετάβασης· 
πιστεύει ότι το εν λόγω πλαίσιο θα πρέπει 
να λαμβάνει υπόψη διαφορετικές εθνικές 
περιστάσεις όσον αφορά τα σημεία 
εκκίνησης·

Or. en

Τροπολογία 52
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. αναγνωρίζει ότι ο δημόσιος και ο 
ιδιωτικός τομέας θα αντιμετωπίσουν 
σημαντικούς οικονομικούς περιορισμούς 
κατά τα προσεχή έτη, πράγμα που θα 
επηρεάσει την ικανότητά τους να 
στηρίξουν ένα πρόγραμμα επενδύσεων, 
ιδίως όσον αφορά τους στόχους της 
Πράσινης Συμφωνίας· εκφράζει την 
ανησυχία του για τον άνισο ρυθμό 
ανάπτυξης, ιδίως στα λιγότερο 

6. τονίζει ότι τόσο οι επενδύσεις 
στην ανάκαμψη όσο και η νέα 
βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη 
θα πρέπει να ακολουθούν τις επιταγές της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και 
την αρχή του «μην βλάπτειν»· 
αναγνωρίζει ότι ο δημόσιος και ο ιδιωτικός 
τομέας ενδέχεται να αντιμετωπίσουν 
σημαντικούς οικονομικούς περιορισμούς 
κατά τα προσεχή έτη, πράγμα που θα 
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ανεπτυγμένα τμήματα της ΕΕ, όπου για να 
επιτευχθεί ο μετασχηματισμός απαιτείται 
να αναληφθούν πολύ σημαντικότερες 
δράσεις· καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να 
ακολουθήσει, στην αναθεωρημένη 
βιομηχανική στρατηγική της, ένα πρότυπο 
ευελιξίας και στήριξης, ώστε να μην μείνει 
κανείς στο περιθώριο·

επηρεάσει την ικανότητά τους να 
στηρίξουν ένα πρόγραμμα επενδύσεων, 
ιδίως όσον αφορά τους στόχους της 
Πράσινης Συμφωνίας· εκφράζει την 
ανησυχία του για τον άνισο ρυθμό 
ανάπτυξης, ιδίως στα λιγότερο 
ανεπτυγμένα τμήματα της ΕΕ, όπου για να 
επιτευχθεί ο μετασχηματισμός απαιτείται 
να αναληφθούν πολύ σημαντικότερες 
δράσεις· καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να 
ακολουθήσει, στην αναθεωρημένη 
βιομηχανική στρατηγική της, ένα πρότυπο 
ευελιξίας και στήριξης, ώστε να 
διασφαλιστεί η προτεραιότητα των 
στόχων της Πράσινης Συμφωνίας και να 
μην μείνει κανείς στο περιθώριο·

Or. en

Τροπολογία 53
Rasmus Andresen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. αναγνωρίζει ότι ο δημόσιος και ο 
ιδιωτικός τομέας θα αντιμετωπίσουν 
σημαντικούς οικονομικούς περιορισμούς 
κατά τα προσεχή έτη, πράγμα που θα 
επηρεάσει την ικανότητά τους να 
στηρίξουν ένα πρόγραμμα επενδύσεων, 
ιδίως όσον αφορά τους στόχους της 
Πράσινης Συμφωνίας· εκφράζει την 
ανησυχία του για τον άνισο ρυθμό 
ανάπτυξης, ιδίως στα λιγότερο 
ανεπτυγμένα τμήματα της ΕΕ, όπου για να 
επιτευχθεί ο μετασχηματισμός απαιτείται 
να αναληφθούν πολύ σημαντικότερες 
δράσεις· καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να 
ακολουθήσει, στην αναθεωρημένη 
βιομηχανική στρατηγική της, ένα πρότυπο 
ευελιξίας και στήριξης, ώστε να μην μείνει 
κανείς στο περιθώριο·

6. αναγνωρίζει ότι ο δημόσιος και ο 
ιδιωτικός τομέας θα αντιμετωπίσουν 
σημαντικούς οικονομικούς περιορισμούς 
κατά τα προσεχή έτη και υπογραμμίζει σε 
αυτό το πλαίσιο την ανάγκη το «Σχέδιο 
ανάκαμψης για την Ευρώπη» της 
Επιτροπής1α να έχει επίκεντρο την 
Πράσινη Συμφωνία· υπενθυμίζει εν 
προκειμένω ότι, σύμφωνα με στοιχεία, τα 
πράσινα έργα δημιουργούν περισσότερες 
θέσεις εργασίας, προσφέρουν υψηλότερες 
βραχυπρόθεσμες αποδόσεις και οδηγούν 
σε αυξημένη μακροπρόθεσμη 
εξοικονόμηση κόστους1β· εκφράζει την 
ανησυχία του για τον άνισο ρυθμό 
ανάπτυξης, ιδίως στα λιγότερο 
ανεπτυγμένα τμήματα της ΕΕ, όπου για να 
επιτευχθεί ο μετασχηματισμός απαιτείται 
να αναληφθούν πολύ σημαντικότερες 
δράσεις· καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να 
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ακολουθήσει, στην αναθεωρημένη 
βιομηχανική στρατηγική της, ένα πρότυπο 
ευελιξίας και στήριξης, ώστε να μην μείνει 
κανείς στο περιθώριο·

__________________
1α https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52
020DC0456&from=EL 
1β Hepburn et al (2020): Will COVID-19 
fiscal recovery packages accelerate or 
retard progress on climate change? 
https://www.smithschool.ox.ac.uk/publicat
ions/wpapers/workingpaper20-02.pdf

Or. en

Τροπολογία 54
Andreas Schwab

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. αναγνωρίζει ότι ο δημόσιος και ο 
ιδιωτικός τομέας θα αντιμετωπίσουν 
σημαντικούς οικονομικούς περιορισμούς 
κατά τα προσεχή έτη, πράγμα που θα 
επηρεάσει την ικανότητά τους να 
στηρίξουν ένα πρόγραμμα επενδύσεων, 
ιδίως όσον αφορά τους στόχους της 
Πράσινης Συμφωνίας· εκφράζει την 
ανησυχία του για τον άνισο ρυθμό 
ανάπτυξης, ιδίως στα λιγότερο 
ανεπτυγμένα τμήματα της ΕΕ, όπου για να 
επιτευχθεί ο μετασχηματισμός απαιτείται 
να αναληφθούν πολύ σημαντικότερες 
δράσεις· καλεί επιτακτικά την Επιτροπή 
να ακολουθήσει, στην αναθεωρημένη 
βιομηχανική στρατηγική της, ένα πρότυπο 
ευελιξίας και στήριξης, ώστε να μην 
μείνει κανείς στο περιθώριο·

6. αναγνωρίζει ότι ο δημόσιος και ο 
ιδιωτικός τομέας θα αντιμετωπίσουν 
σημαντικούς οικονομικούς περιορισμούς 
κατά τα προσεχή έτη· εκφράζει την 
ανησυχία του για τον άνισο ρυθμό 
ανάπτυξης, ιδίως στα λιγότερο 
ανεπτυγμένα τμήματα της ΕΕ· καλεί 
επιτακτικά την Επιτροπή να διασφαλίσει, 
στην αναθεωρημένη βιομηχανική 
στρατηγική της, μια ευρωπαϊκή δέσμευση 
και μια ευρωπαϊκή προσέγγιση στη 
βιομηχανική στρατηγική· 

Or. en
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Τροπολογία 55
Arba Kokalari

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. αναγνωρίζει ότι ο δημόσιος και ο 
ιδιωτικός τομέας θα αντιμετωπίσουν 
σημαντικούς οικονομικούς περιορισμούς 
κατά τα προσεχή έτη, πράγμα που θα 
επηρεάσει την ικανότητά τους να 
στηρίξουν ένα πρόγραμμα επενδύσεων, 
ιδίως όσον αφορά τους στόχους της 
Πράσινης Συμφωνίας· εκφράζει την 
ανησυχία του για τον άνισο ρυθμό 
ανάπτυξης, ιδίως στα λιγότερο 
ανεπτυγμένα τμήματα της ΕΕ, όπου για να 
επιτευχθεί ο μετασχηματισμός απαιτείται 
να αναληφθούν πολύ σημαντικότερες 
δράσεις· καλεί επιτακτικά την Επιτροπή 
να ακολουθήσει, στην αναθεωρημένη 
βιομηχανική στρατηγική της, ένα 
πρότυπο ευελιξίας και στήριξης, ώστε να 
μην μείνει κανείς στο περιθώριο·

6. τονίζει ότι η βιομηχανική 
στρατηγική πρέπει να ευθυγραμμιστεί με 
τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας και 
ότι οι επενδύσεις στις έρευνα, την 
καινοτομία, στο 5G, στις ψηφιακές 
τεχνολογίες και στην καθαρή ενέργεια 
αποτελούν θεμελιώδη προϋπόθεση για 
την οικονομική ανάκαμψη και τη 
μελλοντική ανταγωνιστικότητα· εκφράζει 
επίσης την ανησυχία του για τον άνισο 
ρυθμό ανάπτυξης, ιδίως στα λιγότερο 
ανεπτυγμένα τμήματα της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 56
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. αναγνωρίζει ότι ο δημόσιος και ο 
ιδιωτικός τομέας θα αντιμετωπίσουν 
σημαντικούς οικονομικούς περιορισμούς 
κατά τα προσεχή έτη, πράγμα που θα 
επηρεάσει την ικανότητά τους να 
στηρίξουν ένα πρόγραμμα επενδύσεων, 
ιδίως όσον αφορά τους στόχους της 

6. αναγνωρίζει ότι ο δημόσιος και ο 
ιδιωτικός τομέας θα αντιμετωπίσουν 
σημαντικούς οικονομικούς περιορισμούς 
κατά τα προσεχή έτη, πράγμα που θα 
επηρεάσει την ικανότητά τους να 
στηρίξουν ένα πρόγραμμα επενδύσεων, 
ιδίως όσον αφορά τους δυσανάλογα 
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Πράσινης Συμφωνίας· εκφράζει την 
ανησυχία του για τον άνισο ρυθμό 
ανάπτυξης, ιδίως στα λιγότερο 
ανεπτυγμένα τμήματα της ΕΕ, όπου για 
να επιτευχθεί ο μετασχηματισμός 
απαιτείται να αναληφθούν πολύ 
σημαντικότερες δράσεις· καλεί επιτακτικά 
την Επιτροπή να ακολουθήσει, στην 
αναθεωρημένη βιομηχανική στρατηγική 
της, ένα πρότυπο ευελιξίας και στήριξης, 
ώστε να μην μείνει κανείς στο περιθώριο·

υψηλούς στόχους της Πράσινης 
Συμφωνίας· καλεί επιτακτικά την 
Επιτροπή να ακολουθήσει, στην 
αναθεωρημένη βιομηχανική στρατηγική 
της, ένα πρότυπο ευελιξίας και στήριξης, 
ώστε να μην μείνει η Πράσινη Συμφωνία 
στο περιθώριο·

Or. en

Τροπολογία 57
Maria Grapini, Marc Angel, Tsvetelina Penkova, Adriana Maldonado López, Clara 
Aguilera

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. αναγνωρίζει ότι ο δημόσιος και ο 
ιδιωτικός τομέας θα αντιμετωπίσουν 
σημαντικούς οικονομικούς περιορισμούς 
κατά τα προσεχή έτη, πράγμα που θα 
επηρεάσει την ικανότητά τους να 
στηρίξουν ένα πρόγραμμα επενδύσεων, 
ιδίως όσον αφορά τους στόχους της 
Πράσινης Συμφωνίας· εκφράζει την 
ανησυχία του για τον άνισο ρυθμό 
ανάπτυξης, ιδίως στα λιγότερο 
ανεπτυγμένα τμήματα της ΕΕ, όπου για να 
επιτευχθεί ο μετασχηματισμός απαιτείται 
να αναληφθούν πολύ σημαντικότερες 
δράσεις· καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να 
ακολουθήσει, στην αναθεωρημένη 
βιομηχανική στρατηγική της, ένα πρότυπο 
ευελιξίας και στήριξης, ώστε να μην μείνει 
κανείς στο περιθώριο·

6. αναγνωρίζει ότι ο δημόσιος και ο 
ιδιωτικός τομέας θα αντιμετωπίσουν 
σημαντικούς οικονομικούς περιορισμούς 
κατά τα προσεχή έτη, πράγμα που θα 
επηρεάσει την ικανότητά τους να 
στηρίξουν ένα πρόγραμμα επενδύσεων, 
ιδίως όσον αφορά τους στόχους της 
Πράσινης Συμφωνίας· εκφράζει την 
ανησυχία του για τον άνισο ρυθμό 
ανάπτυξης, ιδίως στα λιγότερο 
ανεπτυγμένα τμήματα της ΕΕ και στις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές, όπου για να 
επιτευχθεί ο μετασχηματισμός απαιτείται 
να αναληφθούν πολύ σημαντικότερες 
δράσεις· καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να 
ακολουθήσει, στην αναθεωρημένη 
βιομηχανική στρατηγική της, ένα πρότυπο 
ευελιξίας και στήριξης, ώστε να μην μείνει 
κανείς στο περιθώριο και να αυξηθεί η 
κοινωνική συνοχή·

Or. en
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Τροπολογία 58
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. αναγνωρίζει ότι ο δημόσιος και ο 
ιδιωτικός τομέας θα αντιμετωπίσουν 
σημαντικούς οικονομικούς περιορισμούς 
κατά τα προσεχή έτη, πράγμα που θα 
επηρεάσει την ικανότητά τους να 
στηρίξουν ένα πρόγραμμα επενδύσεων, 
ιδίως όσον αφορά τους στόχους της 
Πράσινης Συμφωνίας· εκφράζει την 
ανησυχία του για τον άνισο ρυθμό 
ανάπτυξης, ιδίως στα λιγότερο 
ανεπτυγμένα τμήματα της ΕΕ, όπου για να 
επιτευχθεί ο μετασχηματισμός απαιτείται 
να αναληφθούν πολύ σημαντικότερες 
δράσεις· καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να 
ακολουθήσει, στην αναθεωρημένη 
βιομηχανική στρατηγική της, ένα πρότυπο 
ευελιξίας και στήριξης, ώστε να μην μείνει 
κανείς στο περιθώριο·

6. αναγνωρίζει ότι τα περισσότερα 
μέρη του δημόσιου και του ιδιωτικού 
τομέα θα αντιμετωπίσουν σημαντικούς 
οικονομικούς περιορισμούς κατά τα 
προσεχή έτη, αλλά πιστεύει επίσης ότι η 
ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να 
συμμορφωθούν με την Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία για να καταστήσουν 
βιώσιμη την οικονομία της ΕΕ· εκφράζει 
την ανησυχία του για τον άνισο ρυθμό 
ανάπτυξης, ιδίως στα λιγότερο 
ανεπτυγμένα τμήματα της ΕΕ, όπου για να 
επιτευχθεί ο μετασχηματισμός 
εξακολουθεί να απαιτείται να αναληφθούν 
περισσότερες σημαντικές δράσεις· καλεί 
επιτακτικά την Επιτροπή να ακολουθήσει, 
στην αναθεωρημένη βιομηχανική 
στρατηγική της, ένα πρότυπο ευελιξίας και 
στήριξης, ώστε να μην μείνει κανείς στο 
περιθώριο·

Or. en

Τροπολογία 59
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. αναγνωρίζει ότι ο δημόσιος και ο 
ιδιωτικός τομέας θα αντιμετωπίσουν 
σημαντικούς οικονομικούς περιορισμούς 
κατά τα προσεχή έτη, πράγμα που θα 
επηρεάσει την ικανότητά τους να 
στηρίξουν ένα πρόγραμμα επενδύσεων, 
ιδίως όσον αφορά τους στόχους της 

6. αναγνωρίζει ότι ο δημόσιος και ο 
ιδιωτικός τομέας θα αντιμετωπίσουν 
σημαντικούς οικονομικούς περιορισμούς 
κατά τα προσεχή έτη, πράγμα που θα 
επηρεάσει την ικανότητά τους να 
στηρίξουν ένα πρόγραμμα επενδύσεων και 
ανάπτυξης υποδομών, ιδίως όσον αφορά 
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Πράσινης Συμφωνίας· εκφράζει την 
ανησυχία του για τον άνισο ρυθμό 
ανάπτυξης, ιδίως στα λιγότερο 
ανεπτυγμένα τμήματα της ΕΕ, όπου για να 
επιτευχθεί ο μετασχηματισμός απαιτείται 
να αναληφθούν πολύ σημαντικότερες 
δράσεις· καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να 
ακολουθήσει, στην αναθεωρημένη 
βιομηχανική στρατηγική της, ένα πρότυπο 
ευελιξίας και στήριξης, ώστε να μην μείνει 
κανείς στο περιθώριο·

τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας· 
εκφράζει την ανησυχία του για τον άνισο 
ρυθμό ανάπτυξης, ιδίως στα λιγότερο 
ανεπτυγμένα τμήματα της ΕΕ, όπου για να 
επιτευχθεί ο μετασχηματισμός απαιτείται 
να αναληφθούν πολύ σημαντικότερες 
δράσεις· καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να 
ακολουθήσει, στην αναθεωρημένη 
βιομηχανική στρατηγική της, ένα πρότυπο 
ευελιξίας και στήριξης, ώστε να μην μείνει 
κανείς στο περιθώριο·

Or. en

Τροπολογία 60
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
επαρκείς απαντήσεις στις περαιτέρω 
τομεακές αλλαγές προκειμένου να 
ενισχυθεί η ενιαία αγορά· τονίζει την 
ανάγκη αντιμετώπισης πιθανών 
κοινωνικών αντιδράσεων, καθώς και 
ανάπτυξης εννοιών και ιδεών που 
μπορούν να αποτελέσουν απάντηση στις 
προκλήσεις, όπως οι χώροι εργασίας που 
πρόκειται να εξαφανιστούν ή να 
αντικατασταθούν από τη ρομποτική, ή οι 
φορολογικές πτυχές των χώρων εργασίας 
που αντικαθίστανται από τη ρομποτική·

Or. en

Τροπολογία 61
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. τονίζει ότι η ηγεσία των 
ευρωπαϊκών βιομηχανιών σε 
στρατηγικούς τομείς θα πρέπει να 
διατηρηθεί και να αναπτυχθεί, ιδίως 
εκείνων που αποδείχθηκαν απαραίτητες 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-
19, όπως ο τομέας της υγείας και των 
τροφίμων·

Or. en

Τροπολογία 62
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Sándor Rónai, Brando Benifei

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. λαμβάνει υπόψη τη σημασία της 
ψηφιοποίησης των βιομηχανιών της ΕΕ· 
καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει μια 
ενιαία ευρωπαϊκή ψηφιακή αγορά και 
αγορά δεδομένων και να επενδύσει 
σημαντικά σε ανθεκτικά, ασφαλή δίκτυα 
υψηλής ταχύτητας, τα οποία θα είναι 
επίσης διαθέσιμα σε αγροτικές περιοχές, 
στην τεχνητή νοημοσύνη, στην οικονομία 
των δεδομένων, στην έξυπνη και 
τρισδιάστατη παραγωγή·

Or. en

Τροπολογία 63
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Sándor Rónai, Brando Benifei

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 γ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6γ. πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
επενδύει στην Ε&Α αναλογικά 
τουλάχιστον το ίδιο ποσοστό του ΑΕΠ 
που επενδύουν και οι παγκόσμιοι 
ανταγωνιστές της, καθώς οι 
περισσότερες επενδύσεις στην Ε&Α 
συγκεντρώνονται επί του παρόντος στον 
μεταποιητικό τομέα και λόγω της 
έλλειψης απαραίτητου επιχειρηματικού 
κεφαλαίου, η Ε&Α πάσχει επίσης από 
σοβαρή έλλειψη καινοτόμου ικανότητας 
στις ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 64
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Sándor Rónai, Brando Benifei

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6δ. αναγνωρίζει τη συμβολή της 
τυποποίησης στην ευρωπαϊκή ενιαία 
αγορά και τη συμβολή της στην αύξηση 
της οικονομικής, κοινωνικής και 
περιβαλλοντικής ευημερίας, 
συμπεριλαμβανομένης της υγείας και της 
ασφάλειας των καταναλωτών και των 
εργαζομένων· τονίζει την ανάγκη 
ανάπτυξης, αξιολόγησης και χρήσης 
εναρμονισμένων προτύπων για την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας, τη μείωση του 
κόστους, τη βελτίωση της ασφάλειας 
καθώς και την αύξηση της παραγωγικής 
και καινοτόμου αποδοτικότητας·

Or. en
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Τροπολογία 65
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini, Christel 
Schaldemose, Sándor Rónai, Brando Benifei

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο 
που διαδραματίζουν οι δημόσιες 
συμβάσεις στη διαμόρφωση της πορείας 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας·

7. επαναλαμβάνει την ανάγκη 
ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς 
υπηρεσιών της ΕΕ και τη στρατηγική 
χρήση των δημοσίων συμβάσεων για τη 
δημιουργία μιας αγοράς για καινοτόμα 
και βιώσιμα προϊόντα, συμβάλλοντας στη 
δημιουργία του κατάλληλου 
οικοσυστήματος ώστε οι καινοτόμες και 
επιτυχημένες ευρωπαϊκές εταιρείες να 
αναπτυχθούν σε μια δεκτική αγορά·

Or. en

Τροπολογία 66
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο 
που διαδραματίζουν οι δημόσιες 
συμβάσεις στη διαμόρφωση της πορείας 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας·

7. επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο 
που διαδραματίζουν οι δημόσιες 
συμβάσεις στη διαμόρφωση της πορείας 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας· τονίζει ότι 
μια κοινή ευρωπαϊκή αγορά δημοσίων 
συμβάσεων προσφέρει σημαντικές 
ευκαιρίες για εταιρείες που βρίσκονται 
εντός και εκτός της ΕΕ· επισημαίνει 
συνεπώς την ανάγκη αναγνώρισης της 
αρχής της αμοιβαιότητας, ιδίως όταν οι 
ευρωπαϊκές εταιρείες στερούνται ίσων 
ευκαιριών σε τρίτες χώρες·

Or. en
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Τροπολογία 67
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Ivars Ijabs, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, 
Svenja Hahn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο 
που διαδραματίζουν οι δημόσιες 
συμβάσεις στη διαμόρφωση της πορείας 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας·

7. επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο 
που διαδραματίζουν οι δημόσιες 
συμβάσεις στη διαμόρφωση της πορείας 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και καλεί την 
Επιτροπή να συνεχίσει να εργάζεται για 
την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας της 
ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις, 
προκειμένου να δημιουργηθεί μια καλά 
λειτουργούσα και εναρμονισμένη ενιαία 
αγορά μεταξύ τομέων·

Or. en

Τροπολογία 68
Antonius Manders

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο 
που διαδραματίζουν οι δημόσιες 
συμβάσεις στη διαμόρφωση της πορείας 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας·

7. επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο 
που διαδραματίζουν οι δημόσιες 
συμβάσεις στη διαμόρφωση της πορείας 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και τονίζει 
ότι η επιβολή των αρχών της 
αμοιβαιότητας μεταξύ χωρών της ΕΕ και 
τρίτων χωρών και ίσων όρων 
ανταγωνισμού μεταξύ εταιρειών εντός 
και εκτός ΕΕ και των προϊόντων τους 
όσον αφορά, για παράδειγμα, τις κρατικές 
ενισχύσεις, τους περιβαλλοντικούς 
κανόνες και την παιδική εργασία, θα 
πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για τη 
συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων 
συμβάσεων στο σύνολο της ΕΕ· 
υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη 
περαιτέρω απλούστευσης των 
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διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων τόσο 
για τις εταιρείες της ΕΕ όσο και για τις 
κυβερνήσεις της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 69
Rasmus Andresen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο 
που διαδραματίζουν οι δημόσιες 
συμβάσεις στη διαμόρφωση της πορείας 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας·

7. επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο 
που διαδραματίζουν οι δημόσιες 
συμβάσεις στη διαμόρφωση της πορείας 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, 
επιτρέποντας τη μετεγκατάσταση 
βασικών στρατηγικών τομέων, όπως τα 
προϊόντα και η γεωργία που σχετίζονται 
με την υγεία, και αναπτύσσοντας 
βραχύτερες και βιώσιμες αλυσίδες 
εφοδιασμού· θεωρεί ότι θα πρέπει να έχει 
κεντρική θέση στο σχέδιο οικονομικής 
ανάκαμψης της ΕΕ, δίνοντας 
προτεραιότητα στη ζήτηση για 
οικοκαινοτόμα και βιώσιμα προϊόντα και 
υπηρεσίες και ενισχύοντας την εν λόγω 
ζήτηση· καλεί την Επιτροπή να 
καταστήσει υποχρεωτικά τα 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια 
στις δημόσιες συμβάσεις σε πλήρη 
ευθυγράμμιση με τους στόχους της 
πράσινης νέας συμφωνίας·

Or. en

Τροπολογία 70
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο 
που διαδραματίζουν οι δημόσιες 
συμβάσεις στη διαμόρφωση της πορείας 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας·

7. επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο 
που διαδραματίζουν οι δημόσιες 
συμβάσεις στη διαμόρφωση της πορείας 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας· τονίζει την 
ανάγκη διασφάλισης της υιοθέτησης 
πράσινων δημόσιων συμβάσεων με την 
καθιέρωση υποχρεωτικών πράσινων 
κριτηρίων για την ενθάρρυνση των 
κυβερνήσεων να αγοράζουν προϊόντα και 
υπηρεσίες με λιγότερες επιπτώσεις στο 
περιβάλλον, καθώς και υποχρεωτικών 
απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων για την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη σχετικά με 
τις βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις· τονίζει 
τα πιθανά οφέλη ενός μέσου για το 
φιλτράρισμα των «πράσινων» 
διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συμβατότητα έργων υποδομής μεγάλης 
κλίμακας με τις δεσμεύσεις της Ευρώπης 
για το κλίμα και για την αντιμετώπιση 
της «προβολής οικολογικού προσωπείου»· 
ζητεί να εξασφαλιστεί αποτελεσματική 
αμοιβαιότητα στις δημόσιες συμβάσεις 
με τρίτες χώρες που θα ενισχύσουν την 
ευρωπαϊκή αυτονομία και κυριαρχία·

Or. en

Τροπολογία 71
Andreas Schieder, Marc Angel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. τονίζει ότι τα κοινωνικά και 
οικολογικά κριτήρια θα πρέπει να 
εξομοιωθούν με τα οικονομικά κριτήρια 
στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων·

Or. en
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Τροπολογία 72
Brando Benifei, Marc Angel, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Evelyne 
Gebhardt, Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. αναγνωρίζει τον ρόλο που 
μπορούν να διαδραματίσουν οι δημόσιες 
επενδύσεις στη στήριξη της βιώσιμης 
ανάπτυξης, της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας και της οικονομικής 
ανάκαμψης, όπως έδειξε η κρίση 
COVID-19·

Or. en

Τροπολογία 73
Kateřina Konečná

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. πιστεύει ότι θα πρέπει οι κανόνες 
που διέπουν τον ανταγωνισμό στην ΕΕ να 
εξεταστούν περαιτέρω, ώστε να είναι 
επαρκείς τόσο για την ευρωπαϊκή αγορά 
όσο και για το παγκόσμιο οικονομικό 
πλαίσιο· καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει, εν τω μεταξύ, ότι τα 
προσωρινά πλαίσια που εγκρίθηκαν για τις 
κρατικές ενισχύσεις δεν στρεβλώνουν τον 
ανταγωνισμό εντός της ενιαίας αγοράς 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα·

8. πιστεύει ότι θα πρέπει οι κανόνες 
που διέπουν τον ανταγωνισμό στην ΕΕ να 
εξεταστούν περαιτέρω, ώστε να είναι 
επαρκείς τόσο για την ευρωπαϊκή αγορά 
όσο και για το παγκόσμιο οικονομικό 
πλαίσιο· τονίζει ότι οι κανόνες για τις 
κρατικές ενισχύσεις θα πρέπει να 
προβλέπουν τη δυνατότητα δημόσιας και 
δημοκρατικής κρατικής παρέμβασης 
στην οικονομία, προωθώντας την 
πράσινη και κοινωνικά δίκαιη ανάκαμψη· 
καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει, εν τω 
μεταξύ, ότι τα προσωρινά πλαίσια που 
εγκρίθηκαν για τις κρατικές ενισχύσεις δεν 
αυξάνουν τις ανισότητες εντός της ενιαίας 
αγοράς μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα και σέβονται πλήρως τα 
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δικαιώματα των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 74
Antonius Manders

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. πιστεύει ότι θα πρέπει οι κανόνες 
που διέπουν τον ανταγωνισμό στην ΕΕ να 
εξεταστούν περαιτέρω, ώστε να είναι 
επαρκείς τόσο για την ευρωπαϊκή αγορά 
όσο και για το παγκόσμιο οικονομικό 
πλαίσιο· καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει, εν τω μεταξύ, ότι τα 
προσωρινά πλαίσια που εγκρίθηκαν για 
τις κρατικές ενισχύσεις δεν στρεβλώνουν 
τον ανταγωνισμό εντός της ενιαίας 
αγοράς μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα·

8. πιστεύει ότι θα πρέπει οι κανόνες 
που διέπουν τον ανταγωνισμό στην ΕΕ να 
εκσυγχρονιστούν, ώστε να είναι επαρκείς 
τόσο για την ευρωπαϊκή ενιαία αγορά όσο 
και για το παγκόσμιο οικονομικό πλαίσιο, 
επιτρέποντας τη δημιουργία «Ευρωπαίων 
πρωταθλητών» ικανών να ανταγωνιστούν 
και να επιτύχουν παγκοσμίως, 
υποστηρίζοντας την ΕΕ και τα κράτη 
μέλη της να διατηρήσουν την τεχνολογική 
ηγεσία, να αποκτήσουν ψηφιακή και 
τεχνολογική κυριαρχία και να 
αποκλείσουν εχθρικές εξαγορές 
στρατηγικών εταιρειών της ΕΕ από 
παράγοντες εκτός της ΕΕ που ανήκουν ή 
υποστηρίζονται από το κράτος·

Or. en

Τροπολογία 75
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel Schaldemose

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. πιστεύει ότι θα πρέπει οι κανόνες 
που διέπουν τον ανταγωνισμό στην ΕΕ να 
εξεταστούν περαιτέρω, ώστε να είναι 
επαρκείς τόσο για την ευρωπαϊκή αγορά 
όσο και για το παγκόσμιο οικονομικό 

8. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
ότι τα προσωρινά πλαίσια που εγκρίθηκαν 
για τις κρατικές ενισχύσεις δεν 
στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό εντός της 
ενιαίας αγοράς μεσοπρόθεσμα και 
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πλαίσιο· καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει, εν τω μεταξύ, ότι τα 
προσωρινά πλαίσια που εγκρίθηκαν για τις 
κρατικές ενισχύσεις δεν στρεβλώνουν τον 
ανταγωνισμό εντός της ενιαίας αγοράς 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα·

μακροπρόθεσμα και προστατεύουν επίσης 
το συμφέρον των ΜΜΕ, των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων και των νεοφυών 
επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 76
Maria Grapini, Marc Angel, Tsvetelina Penkova, Adriana Maldonado López, Clara 
Aguilera

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. πιστεύει ότι θα πρέπει οι κανόνες 
που διέπουν τον ανταγωνισμό στην ΕΕ να 
εξεταστούν περαιτέρω, ώστε να είναι 
επαρκείς τόσο για την ευρωπαϊκή αγορά 
όσο και για το παγκόσμιο οικονομικό 
πλαίσιο· καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει, εν τω μεταξύ, ότι τα 
προσωρινά πλαίσια που εγκρίθηκαν για τις 
κρατικές ενισχύσεις δεν στρεβλώνουν τον 
ανταγωνισμό εντός της ενιαίας αγοράς 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα·

8. πιστεύει ότι θα πρέπει οι κανόνες 
που διέπουν τον ανταγωνισμό στην ΕΕ να 
εξεταστούν περαιτέρω, ώστε να είναι 
επαρκείς τόσο για την ευρωπαϊκή αγορά, 
προκειμένου να αποφευχθεί ο 
κατακερματισμός της, όσο και για το 
παγκόσμιο οικονομικό πλαίσιο· καλεί την 
Επιτροπή να διασφαλίσει, εν τω μεταξύ, 
ότι τα προσωρινά πλαίσια που εγκρίθηκαν 
για τις κρατικές ενισχύσεις δεν 
στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό εντός της 
ενιαίας αγοράς μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα·

Or. en

Τροπολογία 77
Andreas Schwab

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. πιστεύει ότι θα πρέπει οι κανόνες 
που διέπουν τον ανταγωνισμό στην ΕΕ να 
εξεταστούν περαιτέρω, ώστε να είναι 

8. πιστεύει ότι θα πρέπει οι κανόνες 
που διέπουν τον ανταγωνισμό στην ΕΕ να 
εξεταστούν περαιτέρω, ώστε να είναι 
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επαρκείς τόσο για την ευρωπαϊκή αγορά 
όσο και για το παγκόσμιο οικονομικό 
πλαίσιο· καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει, εν τω μεταξύ, ότι τα 
προσωρινά πλαίσια που εγκρίθηκαν για τις 
κρατικές ενισχύσεις δεν στρεβλώνουν τον 
ανταγωνισμό εντός της ενιαίας αγοράς 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα·

επαρκείς τόσο για την ευρωπαϊκή αγορά 
όσο και για το παγκόσμιο οικονομικό 
πλαίσιο· καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει, εν τω μεταξύ, ότι τα 
προσωρινά πλαίσια που εγκρίθηκαν για τις 
κρατικές ενισχύσεις δεν στρεβλώνουν τον 
ανταγωνισμό εντός της ενιαίας αγοράς 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, αλλά 
επιτρέπουν ωστόσο την αποτελεσματική 
χρήση των κρατικών ενισχύσεων στα 
κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 78
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. πιστεύει ότι θα πρέπει οι κανόνες 
που διέπουν τον ανταγωνισμό στην ΕΕ να 
εξεταστούν περαιτέρω, ώστε να είναι 
επαρκείς τόσο για την ευρωπαϊκή αγορά 
όσο και για το παγκόσμιο οικονομικό 
πλαίσιο· καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει, εν τω μεταξύ, ότι τα 
προσωρινά πλαίσια που εγκρίθηκαν για τις 
κρατικές ενισχύσεις δεν στρεβλώνουν τον 
ανταγωνισμό εντός της ενιαίας αγοράς 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα·

8. πιστεύει ότι θα πρέπει οι κανόνες 
που διέπουν τον ανταγωνισμό στην ΕΕ να 
εξεταστούν περαιτέρω, ώστε να είναι 
επαρκείς τόσο για την ευρωπαϊκή αγορά 
όσο και για το παγκόσμιο οικονομικό 
πλαίσιο· καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει, εν τω μεταξύ, ότι τα 
προσωρινά πλαίσια που εγκρίθηκαν για τις 
κρατικές ενισχύσεις δεν στρεβλώνουν τον 
ανταγωνισμό εντός της ενιαίας αγοράς 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα· 
τονίζει ότι πρέπει επίσης να 
αντιμετωπιστούν οι στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού για την αποφυγή 
μακροπρόθεσμων κατακερματισμών και 
την αποτελεσματική προστασία των 
επιλογών και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 79
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. πιστεύει ότι θα πρέπει οι κανόνες 
που διέπουν τον ανταγωνισμό στην ΕΕ να 
εξεταστούν περαιτέρω, ώστε να είναι 
επαρκείς τόσο για την ευρωπαϊκή αγορά 
όσο και για το παγκόσμιο οικονομικό 
πλαίσιο· καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει, εν τω μεταξύ, ότι τα 
προσωρινά πλαίσια που εγκρίθηκαν για τις 
κρατικές ενισχύσεις δεν στρεβλώνουν τον 
ανταγωνισμό εντός της ενιαίας αγοράς 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα·

8. πιστεύει ότι θα πρέπει οι κανόνες 
που διέπουν τον ανταγωνισμό στην ΕΕ να 
εξεταστούν περαιτέρω, ώστε να είναι 
επαρκείς τόσο για την ευρωπαϊκή αγορά 
όσο και για το παγκόσμιο οικονομικό 
πλαίσιο· καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει, εν τω μεταξύ, ότι τα 
προσωρινά πλαίσια που εγκρίθηκαν για τις 
κρατικές ενισχύσεις δεν στρεβλώνουν τον 
ανταγωνισμό εντός της ενιαίας αγοράς 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα· καλεί 
την Επιτροπή να καθορίσει κοινά 
ελάχιστα πρότυπα προκειμένου να 
καθορίσει απαιτήσεις για εταιρείες που 
λαμβάνουν χρηματοδοτική συνδρομή, τα 
οποία είναι σύμφωνα με τα 
περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά 
με τη διακυβέρνηση κριτήρια και τη 
φορολογική διαφάνεια, προκειμένου να 
αποφευχθούν διαφορές στα εθνικά 
κριτήρια που δημιουργούν περαιτέρω 
αποκλίσεις·

Or. en

Τροπολογία 80
Rasmus Andresen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. πιστεύει ότι θα πρέπει οι κανόνες 
που διέπουν τον ανταγωνισμό στην ΕΕ να 
εξεταστούν περαιτέρω, ώστε να είναι 
επαρκείς τόσο για την ευρωπαϊκή αγορά 
όσο και για το παγκόσμιο οικονομικό 
πλαίσιο· καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει, εν τω μεταξύ, ότι τα 
προσωρινά πλαίσια που εγκρίθηκαν για τις 

8. πιστεύει ότι θα πρέπει οι κανόνες 
που διέπουν τον ανταγωνισμό στην ΕΕ να 
εξεταστούν περαιτέρω, ώστε να είναι 
επαρκείς τόσο για την ευρωπαϊκή αγορά 
όσο και για το παγκόσμιο οικονομικό 
πλαίσιο· καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει, εν τω μεταξύ, ότι τα 
προσωρινά πλαίσια που εγκρίθηκαν για τις 



AM\1207130EL.docx 51/75 PE652.522v02-00

EL

κρατικές ενισχύσεις δεν στρεβλώνουν τον 
ανταγωνισμό εντός της ενιαίας αγοράς 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα·

κρατικές ενισχύσεις δεν στρεβλώνουν τον 
ανταγωνισμό εντός της ενιαίας αγοράς 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα· 
τονίζει ότι τα κονδύλια αυτά θα 
κατευθυνθούν σε έργα και δικαιούχους 
που συμμορφώνονται με τις θεμελιώδεις 
αξίες που απορρέουν από τη Συνθήκη, με 
τη Συμφωνία του Παρισιού, με τους 
στόχους της ΕΕ για την κλιματική 
ουδετερότητα και τη βιοποικιλότητα, και 
με την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, 
της φοροαποφυγής και της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες· καλεί την Επιτροπή να 
μεριμνήσει ώστε οι κατευθυντήριες 
γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις να 
είναι συμβατές με αυτές τις προϋποθέσεις 
και να αποτρέψει το ενδεχόμενο οι 
ασύμμετρες οικονομικές αντιδράσεις των 
κρατών μελών στην κρίση να θέσουν σε 
κίνδυνο τις προσπάθειες σύγκλισης της 
ΕΕ και να δημιουργήσουν αθέμιτα 
πλεονεκτήματα στην ενιαία αγορά·
__________________
1αόπως αναφέρεται στο ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το 
νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, 
τους ίδιους πόρους και το σχέδιο 
ανάκαμψης (2018/2631(RSP))» 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-9-2020-0124_EL.pdf 

Or. en

Τροπολογία 81
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. επαναλαμβάνει τη θέση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη 
μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων 
πόρων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης 
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της θέσπισης νέων πόρων που 
ευθυγραμμίζονται καλύτερα και 
ενθαρρύνουν την πρόοδο σε σημαντικές 
πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ, όπως η 
Πράσινη Συμφωνία ή η δίκαιη φορολογία 
(δηλαδή μια κοινή ενοποιημένη βάση 
φορολογίας εταιρειών, φορολόγηση των 
ψηφιακών υπηρεσιών, φόρος επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, έσοδα 
από το σύστημα εμπορίας εκπομπών, 
συνεισφορά για τις πλαστικές ύλες και 
μηχανισμός προσαρμογής άνθρακα στα 
σύνορα)· υπογραμμίζει ότι το πακέτο 
ανάκαμψης σε συνδυασμό με τη 
βιομηχανική πολιτική θα πρέπει να 
συμβάλουν στην επίτευξη του εν λόγω 
μακροχρόνιου στόχου·

Or. en

Τροπολογία 82
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Brando Benifei

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. υπενθυμίζει ότι κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας Covid-19 διαταράχθηκαν 
μαζικά διάφοροι τομείς, όπως οι τομείς 
των τροφίμων ή των φαρμακευτικών 
προϊόντων και οι αλυσίδες εφοδιασμού 
τους, αναγκάζοντας τους παραγωγούς και 
τους μεταποιητές να εντοπίσουν νέους 
προμηθευτές και να βρουν εναλλακτικές 
αγορές· υπογραμμίζει ότι χωρίς τη 
θέσπιση προστατευτικών μέτρων, η 
αναθεωρημένη βιομηχανική στρατηγική 
πρέπει να επιφέρει τις απαραίτητες 
αλλαγές με θεμιτό και βιώσιμο τρόπο, 
προκειμένου να αποφευχθούν η 
μελλοντική κατάρρευση των αλυσίδων 
εφοδιασμού και παύσεις της παραγωγής 
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λόγω μετεγκαταστάσεων·

Or. en

Τροπολογία 83
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. υπογραμμίζει ότι η αναθεώρηση 
της βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ 
πρέπει να προωθήσει τη δημιουργία και 
την είσοδο ΜΜΕ στην ενιαία αγορά και 
ζητεί ένα σταθερό και προβλέψιμο 
περιβάλλον που θα υπόκειται σε 
κατάλληλη ρύθμιση, στο οποίο θα 
διεξάγουν τις επιχειρηματικές 
δραστηριότητες τους και θα διατηρούν 
την ανταγωνιστικότητα και το μερίδιο 
αγοράς τους, καθώς και τη συνολική 
ανάπτυξη, τις επενδύσεις και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 84
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Ivars Ijabs, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. καλεί την Επιτροπή να 
ενσωματώσει στη νέα βιομηχανική 
στρατηγική μηχανισμούς που 
εξισορροπούν το κόστος της βιώσιμης 
βιομηχανικής παραγωγής της ΕΕ, 
διασφαλίζοντας την ανταγωνιστικότητα 
της βιομηχανίας της ΕΕ στην παγκόσμια 
αγορά·
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Or. en

Τροπολογία 85
Rasmus Andresen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. τονίζει ότι θα πρέπει η βιομηχανική 
στρατηγική να στηρίζει το ελεύθερο 
εμπόριο και τη δέσμευση της ΕΕ όσον 
αφορά τη συνεργασία με τους παγκόσμιους 
εταίρους μας· καλεί την Επιτροπή να 
διευκρινίσει τον τρόπο με τον οποίον 
προτίθεται να τηρήσει τις δεσμεύσεις 
αυτές, προωθώντας ταυτόχρονα την 
ανάδειξη παγκόσμιων ηγετών που θα 
προέρχονται από την Ευρώπη· καλεί την 
Επιτροπή να διευκρινίσει περαιτέρω πότε 
θεωρεί ότι η αυτονομία είναι αναγκαία και 
εξυπηρετεί τα οικονομικά συμφέροντα της 
ΕΕ·

9. τονίζει ότι θα πρέπει η βιομηχανική 
στρατηγική να στηρίζει το δίκαιο εμπόριο, 
τη στρατηγική αυτονομία και την 
ουσιαστική επανεγκατάσταση της 
παραγωγής, καθώς και τη δέσμευση της 
ΕΕ όσον αφορά τη συνεργασία με τους 
παγκόσμιους εταίρους μας για τη 
μεταρρύθμιση του πολυμερούς 
συστήματος συναλλαγών· καλεί την 
Επιτροπή να διευκρινίσει τον τρόπο με τον 
οποίον προτίθεται να τηρήσει τις 
δεσμεύσεις αυτές, προωθώντας 
ταυτόχρονα την ανάδειξη παγκόσμιων 
ηγετών που θα προέρχονται από την 
Ευρώπη· καλεί την Επιτροπή να 
διευκρινίσει περαιτέρω πότε θεωρεί ότι η 
αυτονομία είναι αναγκαία και εξυπηρετεί 
τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ· 
επιμένει ότι η προώθηση των εν λόγω 
παγκόσμιων ηγετών ή των λεγόμενων 
Ευρωπαίων πρωταθλητών δεν πρέπει σε 
καμία περίπτωση να αποβεί εις βάρος του 
θεμιτού ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά 
και να βλάψει τις ΜΜΕ και τις μικρές 
νεοφυείς επιχειρήσεις, το οποίο θα 
έβλαπτε κατ’ επέκταση τους Ευρωπαίους 
καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 86
Arba Kokalari

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. τονίζει ότι θα πρέπει η βιομηχανική 
στρατηγική να στηρίζει το ελεύθερο 
εμπόριο και τη δέσμευση της ΕΕ όσον 
αφορά τη συνεργασία με τους παγκόσμιους 
εταίρους μας· καλεί την Επιτροπή να 
διευκρινίσει τον τρόπο με τον οποίον 
προτίθεται να τηρήσει τις δεσμεύσεις 
αυτές, προωθώντας ταυτόχρονα την 
ανάδειξη παγκόσμιων ηγετών που θα 
προέρχονται από την Ευρώπη· καλεί την 
Επιτροπή να διευκρινίσει περαιτέρω πότε 
θεωρεί ότι η αυτονομία είναι αναγκαία 
και εξυπηρετεί τα οικονομικά 
συμφέροντα της ΕΕ·

9. τονίζει ότι θα πρέπει η βιομηχανική 
στρατηγική να στηρίζει το ελεύθερο 
εμπόριο και τη δέσμευση της ΕΕ όσον 
αφορά τη συνεργασία με τους παγκόσμιους 
εταίρους μας· καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι τυχόν μελλοντικές 
αναθεωρήσεις των κανόνων που διέπουν 
τον ανταγωνισμό και τις κρατικές 
ενισχύσεις θα πρέπει να στοχεύουν στην 
προώθηση του ανταγωνισμού και στην 
εσωτερική αγορά·

Or. en

Τροπολογία 87
Andreas Schieder, Marc Angel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. τονίζει ότι θα πρέπει η βιομηχανική 
στρατηγική να στηρίζει το ελεύθερο 
εμπόριο και τη δέσμευση της ΕΕ όσον 
αφορά τη συνεργασία με τους παγκόσμιους 
εταίρους μας· καλεί την Επιτροπή να 
διευκρινίσει τον τρόπο με τον οποίον 
προτίθεται να τηρήσει τις δεσμεύσεις 
αυτές, προωθώντας ταυτόχρονα την 
ανάδειξη παγκόσμιων ηγετών που θα 
προέρχονται από την Ευρώπη· καλεί την 
Επιτροπή να διευκρινίσει περαιτέρω πότε 
θεωρεί ότι η αυτονομία είναι αναγκαία και 
εξυπηρετεί τα οικονομικά συμφέροντα της 
ΕΕ·

9. τονίζει ότι θα πρέπει η βιομηχανική 
στρατηγική να στηρίζει το ελεύθερο, 
δίκαιο και βιώσιμο εμπόριο και τη 
δέσμευση της ΕΕ όσον αφορά τη 
συνεργασία με τους παγκόσμιους εταίρους 
μας· καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει 
τον τρόπο με τον οποίον προτίθεται να 
τηρήσει τις δεσμεύσεις αυτές, προωθώντας 
ταυτόχρονα την ανάδειξη παγκόσμιων 
ηγετών που θα προέρχονται από την 
Ευρώπη· καλεί την Επιτροπή να 
διευκρινίσει περαιτέρω πότε θεωρεί ότι η 
αυτονομία είναι αναγκαία και εξυπηρετεί 
τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 88
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Sándor Rónai, Brando Benifei

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. τονίζει ότι θα πρέπει η βιομηχανική 
στρατηγική να στηρίζει το ελεύθερο 
εμπόριο και τη δέσμευση της ΕΕ όσον 
αφορά τη συνεργασία με τους παγκόσμιους 
εταίρους μας· καλεί την Επιτροπή να 
διευκρινίσει τον τρόπο με τον οποίον 
προτίθεται να τηρήσει τις δεσμεύσεις 
αυτές, προωθώντας ταυτόχρονα την 
ανάδειξη παγκόσμιων ηγετών που θα 
προέρχονται από την Ευρώπη· καλεί την 
Επιτροπή να διευκρινίσει περαιτέρω πότε 
θεωρεί ότι η αυτονομία είναι αναγκαία και 
εξυπηρετεί τα οικονομικά συμφέροντα της 
ΕΕ·

9. τονίζει ότι θα πρέπει η βιομηχανική 
στρατηγική να στηρίζει το ελεύθερο και 
δίκαιο εμπόριο και τη δέσμευση της ΕΕ 
όσον αφορά τη συνεργασία με τους 
παγκόσμιους εταίρους μας· καλεί την 
Επιτροπή να διευκρινίσει τον τρόπο με τον 
οποίον προτίθεται να τηρήσει τις 
δεσμεύσεις αυτές, προωθώντας 
ταυτόχρονα την ανάδειξη παγκόσμιων 
ηγετών που θα προέρχονται από την 
Ευρώπη· καλεί την Επιτροπή να 
διευκρινίσει περαιτέρω πότε θεωρεί ότι η 
αυτονομία είναι αναγκαία και εξυπηρετεί 
τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 89
Andreas Schwab

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. τονίζει ότι θα πρέπει η βιομηχανική 
στρατηγική να στηρίζει το ελεύθερο 
εμπόριο και τη δέσμευση της ΕΕ όσον 
αφορά τη συνεργασία με τους παγκόσμιους 
εταίρους μας· καλεί την Επιτροπή να 
διευκρινίσει τον τρόπο με τον οποίον 
προτίθεται να τηρήσει τις δεσμεύσεις 
αυτές, προωθώντας ταυτόχρονα την 
ανάδειξη παγκόσμιων ηγετών που θα 
προέρχονται από την Ευρώπη· καλεί την 
Επιτροπή να διευκρινίσει περαιτέρω πότε 
θεωρεί ότι η αυτονομία είναι αναγκαία 

9. τονίζει ότι θα πρέπει η βιομηχανική 
στρατηγική να στηρίζει το ελεύθερο 
εμπόριο και τη δέσμευση της ΕΕ όσον 
αφορά τη συνεργασία με τους παγκόσμιους 
εταίρους μας· καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει ποιοι βιομηχανικοί τομείς 
είναι απαραίτητοι για την Ευρώπη και 
διαδραματίζουν στρατηγικό ρόλο, έτσι 
ώστε τα εν λόγω οικοσυστήματα και οι 
αλυσίδες αξίας να μπορούν να ενισχυθούν 
ώστε να γίνουν ανθεκτικά και πιο 
ανεξάρτητα από μη Ευρωπαίους 
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και εξυπηρετεί τα οικονομικά 
συμφέροντα της ΕΕ·

παράγοντες·

Or. en

Τροπολογία 90
Kateřina Konečná

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. τονίζει ότι θα πρέπει η βιομηχανική 
στρατηγική να στηρίζει το ελεύθερο 
εμπόριο και τη δέσμευση της ΕΕ όσον 
αφορά τη συνεργασία με τους παγκόσμιους 
εταίρους μας· καλεί την Επιτροπή να 
διευκρινίσει τον τρόπο με τον οποίον 
προτίθεται να τηρήσει τις δεσμεύσεις 
αυτές, προωθώντας ταυτόχρονα την 
ανάδειξη παγκόσμιων ηγετών που θα 
προέρχονται από την Ευρώπη· καλεί την 
Επιτροπή να διευκρινίσει περαιτέρω πότε 
θεωρεί ότι η αυτονομία είναι αναγκαία και 
εξυπηρετεί τα οικονομικά συμφέροντα της 
ΕΕ·

9. τονίζει ότι θα πρέπει η βιομηχανική 
στρατηγική να στηρίζει το ελεύθερο 
εμπόριο και τη δέσμευση της ΕΕ όσον 
αφορά τη συνεργασία με τους παγκόσμιους 
εταίρους μας· καλεί την Επιτροπή να 
διευκρινίσει τον τρόπο με τον οποίον 
προτίθεται να τηρήσει τις δεσμεύσεις 
αυτές, προωθώντας ταυτόχρονα την 
ανάδειξη παγκόσμιων ηγετών που θα 
προέρχονται από την Ευρώπη· καλεί την 
Επιτροπή να διευκρινίσει περαιτέρω πότε 
θεωρεί ότι η αυτονομία είναι αναγκαία και 
εξυπηρετεί τα οικονομικά συμφέροντα της 
ΕΕ με τη μετεγκατάσταση της 
παραγωγής και της βιομηχανίας·

Or. en

Τροπολογία 91
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. τονίζει ότι θα πρέπει η βιομηχανική 
στρατηγική να στηρίζει το ελεύθερο 
εμπόριο και τη δέσμευση της ΕΕ όσον 
αφορά τη συνεργασία με τους παγκόσμιους 
εταίρους μας· καλεί την Επιτροπή να 
διευκρινίσει τον τρόπο με τον οποίον 

9. τονίζει ότι θα πρέπει η βιομηχανική 
στρατηγική να στηρίζει το ελεύθερο 
εμπόριο και τη δέσμευση της ΕΕ όσον 
αφορά τη συνεργασία με τους παγκόσμιους 
εταίρους μας· καλεί την Επιτροπή να 
διευκρινίσει τον τρόπο με τον οποίον 
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προτίθεται να τηρήσει τις δεσμεύσεις 
αυτές, προωθώντας ταυτόχρονα την 
ανάδειξη παγκόσμιων ηγετών που θα 
προέρχονται από την Ευρώπη· καλεί την 
Επιτροπή να διευκρινίσει περαιτέρω πότε 
θεωρεί ότι η αυτονομία είναι αναγκαία και 
εξυπηρετεί τα οικονομικά συμφέροντα της 
ΕΕ·

προτίθεται να τηρήσει τις δεσμεύσεις 
αυτές, προωθώντας ταυτόχρονα την 
ανάδειξη παγκόσμιων ηγετών που θα 
προέρχονται από την Ευρώπη· καλεί την 
Επιτροπή να διευκρινίσει περαιτέρω πότε 
θεωρεί ότι η αυτονομία είναι αναγκαία και 
εξυπηρετεί τα οικονομικά συμφέροντα της 
ΕΕ και να αποτρέψει την υπερβολική 
εξάρτηση της βιομηχανίας της ΕΕ από 
τρίτες χώρες για προϊόντα κρίσιμης 
σημασίας·

Or. en

Τροπολογία 92
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando 
Benifei

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. τονίζει ότι θα πρέπει η βιομηχανική 
στρατηγική να στηρίζει το ελεύθερο 
εμπόριο και τη δέσμευση της ΕΕ όσον 
αφορά τη συνεργασία με τους παγκόσμιους 
εταίρους μας· καλεί την Επιτροπή να 
διευκρινίσει τον τρόπο με τον οποίον 
προτίθεται να τηρήσει τις δεσμεύσεις 
αυτές, προωθώντας ταυτόχρονα την 
ανάδειξη παγκόσμιων ηγετών που θα 
προέρχονται από την Ευρώπη· καλεί την 
Επιτροπή να διευκρινίσει περαιτέρω πότε 
θεωρεί ότι η αυτονομία είναι αναγκαία και 
εξυπηρετεί τα οικονομικά συμφέροντα της 
ΕΕ·

9. τονίζει ότι θα πρέπει η βιομηχανική 
στρατηγική να στηρίζει το ελεύθερο 
εμπόριο και τη δέσμευση της ΕΕ όσον 
αφορά τη συνεργασία με τους παγκόσμιους 
εταίρους μας· καλεί την Επιτροπή να 
διευκρινίσει τον τρόπο με τον οποίον 
προτίθεται να τηρήσει τις δεσμεύσεις 
αυτές, προωθώντας ταυτόχρονα την 
ανάδειξη παγκόσμιων ηγετών που θα 
προέρχονται από την Ευρώπη· καλεί την 
Επιτροπή να διευκρινίσει περαιτέρω πότε 
θεωρεί ότι η αυτονομία είναι αναγκαία και 
εξυπηρετεί τα οικονομικά συμφέροντα της 
ΕΕ· τονίζει ότι για να διατηρήσει ίσους 
όρους ανταγωνισμού, την επισιτιστική 
κυριαρχία και τις βιώσιμες πρακτικές 
της, η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει ότι 
ευαίσθητοι και ουσιαστικοί τομείς όπως 
η γεωργία και η αλιεία δεν θα 
χρησιμοποιούνται ως εργαλείο 
διαπραγμάτευσης στις μελλοντικές 
εμπορικές συμφωνίες·
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Or. en

Τροπολογία 93
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9α. τονίζει ότι ο υψηλός βαθμός 
απόκλισης στους ελέγχους των προϊόντων 
από τρίτες χώρες και στις τελωνειακές 
διαδικασίες και τις πολιτικές κυρώσεων 
στα σημεία εισόδου στην τελωνειακή 
ένωση της ΕΕ οδηγούν συχνά όχι μόνο σε 
στρεβλώσεις στην εμπορική ροή και στην 
αλυσίδα εφοδιασμού, αλλά και σε 
σημαντικούς κινδύνους για την υγεία και 
την ασφάλεια των καταναλωτών στην 
ευρωπαϊκή ενιαία αγορά· επιμένει να 
διασφαλίσει η Επιτροπή ότι οι 
τελωνειακοί έλεγχοι σε ολόκληρη την ΕΕ 
ακολουθούν τα ίδια πρότυπα, μέσω ενός 
άμεσου ενιαίου μηχανισμού τελωνειακού 
ελέγχου, σε συντονισμό με τα κράτη μέλη 
και σε πλήρη συμμόρφωση με την αρχή 
της επικουρικότητας·

Or. en

Τροπολογία 94
Dan-Ștefan Motreanu, Tomislav Sokol, Arba Kokalari, Pablo Arias Echeverría, Maria 
da Graça Carvalho

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9α. τονίζει ότι η ψηφιοποίηση της 
τελωνειακής ένωσης και η ενισχυμένη 
επαλήθευση πριν από την είσοδο 
βιομηχανικών υλικών στην εσωτερική 
αγορά είναι απαραίτητες για να 
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διασφαλιστεί η τήρηση των ευρωπαϊκών 
προτύπων σε όλες τις εισαγωγές·

Or. en

Τροπολογία 95
Dan-Ștefan Motreanu, Tomislav Sokol, Edina Tóth, Arba Kokalari, Pablo Arias 
Echeverría, Maria da Graça Carvalho

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9β. υπογραμμίζει την ανάγκη 
ενίσχυσης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας 
για την ανάπτυξη νέων αγορών για μια 
κλιματικά ουδέτερη κυκλική οικονομία 
και μια πλήρως λειτουργική αγορά 
δευτερογενών πρώτων υλών·

Or. en

Τροπολογία 96
Dan-Ștefan Motreanu, Tomislav Sokol, Edina Tóth, Arba Kokalari, Pablo Arias 
Echeverría, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9γ. τονίζει τη σημασία ενίσχυσης της 
συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων, των κρατών μελών, 
της ΕΤΕπ, των βασικών βιομηχανικών 
συμφεροντούχων και συμφεροντούχων 
στον τομέα της καινοτομίας, των ΜΜΕ 
και της ΕΕ για τη δημιουργία νέων 
συνεργασιών σε στρατηγικούς τομείς, 
όπως η ευρωπαϊκή συμμαχία για τους 
συσσωρευτές (European Battery Alliance, 
EBA), δημιουργώντας ανταγωνιστικές 
αλυσίδες αξίας στον τομέα της 
μεταποίησης στην Ευρώπη σύμφωνα με 
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τους ψηφιακούς και περιβαλλοντικούς 
στόχους της Πράσινης Συμφωνίας·

Or. en

Τροπολογία 97
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. υπενθυμίζει ότι η 
αυτοκινητοβιομηχανία επηρεάζεται από 
πολλούς από τους αναμενόμενους 
μετασχηματισμούς στο πλαίσιο της 
μελλοντικής οικονομίας και έχει πληγεί 
σοβαρά από τον αντίκτυπο της πανδημίας 
COVID-19· θεωρεί ότι θα πρέπει η 
αναθεωρημένη βιομηχανική στρατηγική να 
προβλέπει συγκεκριμένες δράσεις για τον 
εν λόγω τομέα, μεταξύ άλλων και 
κατάλληλη χρηματοδοτική στήριξη.

10. υπενθυμίζει ότι η 
αυτοκινητοβιομηχανία επηρεάζεται από 
πολλούς από τους αναμενόμενους 
μετασχηματισμούς στο πλαίσιο της 
μελλοντικής οικονομίας και, επιπλέον, έχει 
πληγεί σοβαρά από τον αντίκτυπο της 
πανδημίας COVID-19· θεωρεί ότι θα 
πρέπει η αναθεωρημένη βιομηχανική 
στρατηγική να προβλέπει συγκεκριμένες 
δράσεις για τον εν λόγω τομέα, μεταξύ 
άλλων και κατάλληλη χρηματοδοτική 
στήριξη, τονώνοντας τη ζήτηση για 
οχήματα στο πλαίσιο της απομάκρυνσης 
παλαιότερων μοντέλων από τους δρόμους 
σε ολόκληρη την ΕΕ, όχι μόνο σε 
ορισμένα κράτη μέλη, και καταργώντας 
τυχόν φραγμούς στις καινοτομίες στην 
αγορά, μέσω της απεμπλοκής της 
έγκρισης τύπου και των ταξινομήσεων 
οχημάτων τελευταίας τεχνολογίας και 
επενδύοντας σε μελλοντοστραφείς 
υποδομές, όπως σε σταθμούς 
επαναφόρτισης και ανεφοδιασμού.

Or. en

Τροπολογία 98
Rasmus Andresen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. υπενθυμίζει ότι η 
αυτοκινητοβιομηχανία επηρεάζεται από 
πολλούς από τους αναμενόμενους 
μετασχηματισμούς στο πλαίσιο της 
μελλοντικής οικονομίας και έχει πληγεί 
σοβαρά από τον αντίκτυπο της πανδημίας 
COVID-19· θεωρεί ότι θα πρέπει η 
αναθεωρημένη βιομηχανική στρατηγική να 
προβλέπει συγκεκριμένες δράσεις για τον 
εν λόγω τομέα, μεταξύ άλλων και 
κατάλληλη χρηματοδοτική στήριξη.

10. υπενθυμίζει ότι η 
αυτοκινητοβιομηχανία επηρεάζεται από 
πολλούς από τους αναμενόμενους 
μετασχηματισμούς στο πλαίσιο της 
μελλοντικής οικονομίας και έχει πληγεί 
σοβαρά από τον αντίκτυπο της πανδημίας 
COVID-19· θεωρεί ότι θα πρέπει η 
αναθεωρημένη βιομηχανική στρατηγική να 
προβλέπει συγκεκριμένες δράσεις για τον 
εν λόγω τομέα, μεταξύ άλλων και 
στοχοθετημένη χρηματοδοτική στήριξη 
για την ταχεία και πλήρη μετάβαση στην 
παραγωγή αυτοκινήτων μηδενικών 
εκπομπών, οι οποίες θα βασίζονται σε 
φιλικές προς το κλίμα μεταρρυθμίσεις 
στη διαδικασία παραγωγής και στον 
σχεδιασμό προϊόντων και θα είναι 
ευαίσθητες στις στρεβλωτικές επιπτώσεις 
που ενδέχεται να επιφέρουν τα εν λόγω 
μέτρα στήριξης στην ενιαία αγορά.

Or. en

Τροπολογία 99
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, 
Sándor Rónai

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. υπενθυμίζει ότι η 
αυτοκινητοβιομηχανία επηρεάζεται από 
πολλούς από τους αναμενόμενους 
μετασχηματισμούς στο πλαίσιο της 
μελλοντικής οικονομίας και έχει πληγεί 
σοβαρά από τον αντίκτυπο της πανδημίας 
COVID-19· θεωρεί ότι θα πρέπει η 
αναθεωρημένη βιομηχανική στρατηγική να 
προβλέπει συγκεκριμένες δράσεις για τον 
εν λόγω τομέα, μεταξύ άλλων και 

10. υπενθυμίζει ότι διάφοροι τομείς 
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, 
της αυτοκινητοβιομηχανίας, της 
αεροπορίας, της μηχανολογίας, της 
εφοδιαστικής, των τροφίμων, των 
φαρμάκων και των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων, επηρεάζονται από πολλούς 
από τους αναμενόμενους 
μετασχηματισμούς στο πλαίσιο της 
μελλοντικής οικονομίας και έχει πληγεί 
σοβαρά από τον αντίκτυπο της πανδημίας 
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κατάλληλη χρηματοδοτική στήριξη. COVID-19· θεωρεί ότι θα πρέπει η 
αναθεωρημένη βιομηχανική στρατηγική να 
προβλέπει συγκεκριμένες δράσεις για τους 
εν λόγω τομείς, μεταξύ άλλων και 
αναπόφευκτες απαιτήσεις για τον 
περαιτέρω οικολογικό προσανατολισμό 
και τη βιωσιμότητα με κατάλληλα 
χρηματοδοτικά κίνητρα.

Or. en

Τροπολογία 100
Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Clara Aguilera

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. υπενθυμίζει ότι η 
αυτοκινητοβιομηχανία επηρεάζεται από 
πολλούς από τους αναμενόμενους 
μετασχηματισμούς στο πλαίσιο της 
μελλοντικής οικονομίας και έχει πληγεί 
σοβαρά από τον αντίκτυπο της πανδημίας 
COVID-19· θεωρεί ότι θα πρέπει η 
αναθεωρημένη βιομηχανική στρατηγική να 
προβλέπει συγκεκριμένες δράσεις για τον 
εν λόγω τομέα, μεταξύ άλλων και 
κατάλληλη χρηματοδοτική στήριξη.

10. υπενθυμίζει ότι η 
αυτοκινητοβιομηχανία επηρεάζεται από 
πολλούς από τους αναμενόμενους 
μετασχηματισμούς στο πλαίσιο της 
μελλοντικής οικονομίας και έχει πληγεί 
σοβαρά από τον αντίκτυπο της πανδημίας 
COVID-19· θεωρεί ότι θα πρέπει η 
αναθεωρημένη βιομηχανική στρατηγική να 
προβλέπει συγκεκριμένες δράσεις για τον 
εν λόγω τομέα, μεταξύ άλλων και 
κατάλληλη χρηματοδοτική στήριξη και 
καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο αναβολής της εφαρμογής των 
κανονισμών που είχαν προθεσμία την 1η 
Ιανουαρίου 2021.

Or. en

Τροπολογία 101
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. υπενθυμίζει ότι η 
αυτοκινητοβιομηχανία επηρεάζεται από 
πολλούς από τους αναμενόμενους 
μετασχηματισμούς στο πλαίσιο της 
μελλοντικής οικονομίας και έχει πληγεί 
σοβαρά από τον αντίκτυπο της πανδημίας 
COVID-19· θεωρεί ότι θα πρέπει η 
αναθεωρημένη βιομηχανική στρατηγική να 
προβλέπει συγκεκριμένες δράσεις για τον 
εν λόγω τομέα, μεταξύ άλλων και 
κατάλληλη χρηματοδοτική στήριξη.

10. υπενθυμίζει ότι η 
αυτοκινητοβιομηχανία επηρεάζεται από 
πολλούς από τους αναμενόμενους 
μετασχηματισμούς στο πλαίσιο της 
μελλοντικής οικονομίας και έχει πληγεί 
σοβαρά από τον αντίκτυπο της πανδημίας 
COVID-19· θεωρεί ότι θα πρέπει η 
αναθεωρημένη βιομηχανική στρατηγική να 
προβλέπει συγκεκριμένες δράσεις για τον 
εν λόγω βασικό οικονομικό τομέα, μεταξύ 
άλλων και κατάλληλη χρηματοδοτική 
στήριξη, ανεξάρτητα από τον 
προσανατολισμό της παραγωγής προς τον 
ηλεκτροκινητήρα ή τον κινητήρα καύσης·

Or. en

Τροπολογία 102
Tomislav Sokol, Pablo Arias Echeverría

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. υπενθυμίζει ότι η 
αυτοκινητοβιομηχανία επηρεάζεται από 
πολλούς από τους αναμενόμενους 
μετασχηματισμούς στο πλαίσιο της 
μελλοντικής οικονομίας και έχει πληγεί 
σοβαρά από τον αντίκτυπο της πανδημίας 
COVID-19· θεωρεί ότι θα πρέπει η 
αναθεωρημένη βιομηχανική στρατηγική να 
προβλέπει συγκεκριμένες δράσεις για τον 
εν λόγω τομέα, μεταξύ άλλων και 
κατάλληλη χρηματοδοτική στήριξη.

10. υπενθυμίζει ότι πολλοί τομείς που 
είναι εξαιρετικά σημαντικοί για την 
ευρωπαϊκή οικονομία, όπως η 
αυτοκινητοβιομηχανία, έχουν πληγεί 
σοβαρά από τον αντίκτυπο της πανδημίας 
COVID-19· θεωρεί ότι θα πρέπει η 
αναθεωρημένη βιομηχανική στρατηγική να 
προβλέπει συγκεκριμένες δράσεις για τους 
εν λόγω τομείς, μεταξύ άλλων και 
κατάλληλη χρηματοδοτική στήριξη, οι 
οποίες δεν θα επηρεάσουν αρνητικά την 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της 
ενιαίας αγοράς.

Or. en
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Τροπολογία 103
Arba Kokalari

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. υπενθυμίζει ότι η 
αυτοκινητοβιομηχανία επηρεάζεται από 
πολλούς από τους αναμενόμενους 
μετασχηματισμούς στο πλαίσιο της 
μελλοντικής οικονομίας και έχει πληγεί 
σοβαρά από τον αντίκτυπο της πανδημίας 
COVID-19· θεωρεί ότι θα πρέπει η 
αναθεωρημένη βιομηχανική στρατηγική να 
προβλέπει συγκεκριμένες δράσεις για τον 
εν λόγω τομέα, μεταξύ άλλων και 
κατάλληλη χρηματοδοτική στήριξη.

10. υπενθυμίζει ότι η 
αυτοκινητοβιομηχανία επηρεάζεται από 
πολλούς από τους αναμενόμενους 
μετασχηματισμούς στο πλαίσιο της 
μελλοντικής οικονομίας και έχει πληγεί 
σοβαρά από τον αντίκτυπο της πανδημίας 
COVID-19· θεωρεί ότι θα πρέπει η 
αναθεωρημένη βιομηχανική στρατηγική να 
προβλέπει συγκεκριμένες δράσεις για τον 
εν λόγω τομέα, μεταξύ άλλων και 
κατάλληλη χρηματοδοτική στήριξη και 
επενδύσεων στην ηλεκτροδότηση και τη 
βιώσιμη τεχνολογία.

Or. en

Τροπολογία 104
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10α. τονίζει τη σπουδαιότητα των 
μέτρων και διαύλων ενημέρωσης που 
βοηθούν τις μικρομεσαίες και τις 
νεοφυείς επιχειρήσεις να ψηφιοποιηθούν 
και να προχωρήσουν αποτελεσματικά στη 
«βιομηχανία 4.0»· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να παράσχουν στήριξη 
στις νεοφυείς επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ 
μέσω πρόσθετων χρηματοοικονομικών 
δεσμεύσεων στο πρόγραμμα για την 
ενιαία αγορά και στους κόμβους 
ψηφιακής καινοτομίας, ώστε να 
αναπτύξουν, να διαθέσουν και να 
προστατεύσουν τα προϊόντα τους, 
επιτρέποντάς τους έτσι να αξιοποιήσουν 
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πλήρως τις δυνατότητές τους όσον αφορά 
την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας στην Ευρώπη· τονίζει τη 
σημασία του συντονισμού με άλλους 
σημαντικούς παγκόσμιους παράγοντες 
στις αναδυόμενες τεχνολογίες, έτσι ώστε 
να δημιουργηθεί μια παγκοσμίως 
συμβατή προσέγγιση που θα επέτρεπε την 
ελεύθερη επέκταση των ευρωπαϊκών 
εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των 
ΜΜΕ, σε παγκόσμιες αγορές, όχι μόνο 
εκείνων στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 105
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10α. υπενθυμίζει ότι ο τομέας των 
τροφίμων έχει επηρεαστεί σε μεγάλο 
βαθμό από την κρίση COVID-19, 
υποχρεώνοντας διάφορες βιομηχανίες και 
τους εργαζομένους τους να 
προσαρμοστούν γρήγορα στις περικοπές 
στις αλυσίδες εφοδιασμού και στις νέες 
υγειονομικές απαιτήσεις, διατηρώντας 
παράλληλα τη δραστηριότητά τους και 
παρέχοντας κρίσιμης σημασίας βασικά 
αγαθά στον ευρωπαϊκό πληθυσμό· καλεί 
την Επιτροπή να εξετάσει πιθανούς 
μηχανισμούς στην αναθεωρημένη 
βιομηχανική στρατηγική για την ενίσχυση 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας τροφίμων 
ως βάσης για τη διασφάλιση της 
διατροφικής κυριαρχίας της ΕΕ, τη 
διαφύλαξη της συνεχούς παραγωγής και 
των ανεμπόδιστων μεταφορών στην 
ενιαία αγορά και τη διασφάλιση της 
σταθερότητας και της παγκόσμιας 
ανταγωνιστικότητας του τομέα·
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Or. en

Τροπολογία 106
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Ivars Ijabs, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, 
Svenja Hahn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10α. τονίζει ότι η νέα βιομηχανική 
στρατηγική θα πρέπει να υποστηρίζει την 
καινοτομία στους τομείς της 
αυτοκινητοβιομηχανίας και των 
μηχανημάτων, γεγονός το οποίο θα 
βοηθήσει τη βιομηχανία να επιτύχει τους 
στόχους της όσον αφορά τις εκπομπές με 
καθαρότερη καύση και ηλεκτρικά 
οχήματα και εξοπλισμό με μεγαλύτερη 
διάρκεια ζωής και μικρότερο αποτύπωμα 
άνθρακα· πιστεύει ότι τέτοιες ενέργειες 
μπορούν να αυξήσουν την εμπιστοσύνη 
του καταναλωτή στην ποιότητα των 
προϊόντων που αγοράζονται και 
κατασκευάζονται στην εσωτερική αγορά 
και να ενισχύσουν την οικονομία μας στο 
μέλλον·

Or. en

Τροπολογία 107
Andreas Schieder, Marc Angel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10α. τονίζει ότι η κρίση Covid-19 έδειξε 
την εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και των κρατών μελών της από τις μη 
ευρωπαϊκές χώρες όσον αφορά την 
παραγωγή φαρμάκων και ιατρικών 
προϊόντων· υπογραμμίζει ότι θα είναι 



PE652.522v02-00 68/75 AM\1207130EL.docx

EL

ύψιστης σημασίας να υποστηριχτούν οι 
παρασκευστές και οι παραγωγοί της ΕΕ 
στον τομέα των φαρμάκων προκειμένου 
να προωθηθεί η οικονομική ανεξαρτησία 
από τρίτες χώρες όπως η Κίνα και να 
διασφαλιστεί η ευρωπαϊκή αυτάρκεια σε 
αυτόν τον σημαντικό τομέα·

Or. en

Τροπολογία 108
Tomislav Sokol, Pablo Arias Echeverría

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10α. θεωρεί ότι η αναθεωρημένη 
βιομηχανική στρατηγική θα πρέπει να 
στοχεύει στην επίτευξη αυτάρκειας για 
την ΕΕ στην παραγωγή προστατευτικού 
ιατρικού εξοπλισμού και ενεργών 
συστατικών για την παραγωγή 
φαρμάκων, προκειμένου να διασφαλιστεί 
η διαθεσιμότητα προϊόντων στους 
καταναλωτές και να αποφευχθεί η 
αποδυνάμωση και ο κατακερματισμός 
της ενιαίας αγοράς με την επιβολή 
περιορισμών στις εξαγωγές μεταξύ 
κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 109
Rasmus Andresen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10α. θεωρεί ότι η βιομηχανική 
στρατηγική της ΕΕ πρέπει να βασίζεται 
στην προσέγγιση της αποδοτικής ως προς 
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τη χρήση της ενέργειας και των πόρων 
κυκλική οικονομία, ώστε να καταστεί 
δυνατή η μετάβαση προς πράσινες, 
βιώσιμες και ανθεκτικές αλυσίδες αξίας· 
υπογραμμίζει επιπλέον ότι θα πρέπει να 
ενθαρρυνθεί η καινοτομία σε τομείς και 
τεχνολογίες που είναι καίριας σημασίας 
για την πράσινη και βιώσιμη μετάβαση 
μέσω επαρκών επενδύσεων στην Ε&Α·

Or. en

Τροπολογία 110
Antonius Manders

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10α. τονίζει τη σημασία της δια βίου 
μάθησης για τους εργαζομένους, τις 
εταιρείες, τις κυβερνήσεις και τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ, ώστε να είναι σε θέση να 
ανταποκρίνονται με τους καλύτερους 
δυνατούς τρόπους στις σημερινές 
προκλήσεις με επικαιροποιημένες γνώσεις 
και δεξιότητες·

Or. en

Τροπολογία 111
Dan-Ștefan Motreanu, Tomislav Sokol, Edina Tóth, Arba Kokalari, Pablo Arias 
Echeverría, Maria da Graça Carvalho

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10α. υπογραμμίζει την ανάγκη 
ανάπτυξης έξυπνων πολιτικών 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας για τη 
διατήρηση και την ενίσχυση της 
βιομηχανικής κυριαρχίας και 
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ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και 
την προώθηση ίσων όρων ανταγωνισμού 
σε παγκόσμιο επίπεδο, με παράλληλη 
καταπολέμηση της κλοπής βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας·

Or. en

Τροπολογία 112
Christel Schaldemose

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10α. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
μια βιοεπιστημονική βιομηχανία που θα 
διασφαλίζει την καινοτόμο ικανότητα της 
Ευρώπης να υποστηρίζει και να 
αναπτύσσει την παραγωγή βασικών 
φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού·

Or. en

Τροπολογία 113
Dan-Ștefan Motreanu, Tomislav Sokol, Edina Tóth, Arba Kokalari, Pablo Arias 
Echeverría, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10β. υπογραμμίζει ότι νέες τεχνολογίες 
όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ), το 
διαδίκτυο των πραγμάτων και η 
ρομποτική διαδραματίζουν βασικό ρόλο, 
ανάλογα με τις δυνατότητές τους να 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη 
βιομηχανικών διαδικασιών και 
καινοτομιών, προσφέροντας οφέλη στους 
καταναλωτές μέσω καινοτόμων 
προϊόντων και υπηρεσιών και στις 
επιχειρήσεις μέσω της βελτιστοποίησης 
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της απόδοσης· υπογραμμίζει ότι η 
βιομηχανική πολιτική θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη το νομικό πλαίσιο της 
Ένωσης για την ασφάλεια και την ευθύνη 
των καταναλωτών, θα πρέπει να 
εφαρμόζει εγκαίρως στις τεχνολογικές 
εξελίξεις και να διασφαλίζει υψηλό 
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, 
την καλλιέργεια εμπιστοσύνης στις νέες 
τεχνολογίες και την ασφάλεια δικαίου για 
τις επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 114
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Maria-
Manuel Leitão-Marques

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10β. υπογραμμίζει τη σημασία του 
θεματολογίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
με γνώμονα την επιστήμη και την 
καινοτομία, το οποίο προωθεί το άνοιγμα 
της οικονομίας και τις φιλικές προς την 
καινοτομία αγορές· τονίζει ότι θα πρέπει 
να βασίζεται σε μια ολιστική προσέγγιση, 
που χρειάζεται έναν φιλόδοξο συνδυασμό 
πολιτικών με υψηλότερα επίπεδα 
επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
άμεσων ξένων επενδύσεων, στην έρευνα 
και την καινοτομία και την ανανέωση της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας τόσο σε νέους 
πολλά υποσχόμενους τομείς όσο και σε 
ώριμους τομείς, όπως η ευρωπαϊκή 
αλιεία και η γεωργική βιομηχανία·

Or. en

Τροπολογία 115
Rasmus Andresen
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10β. χαιρετίζει το νέο σχέδιο δράσης 
για τις κρίσιμες πρώτες ύλες, το οποίο 
στοχεύει στην ενίσχυση κρίσιμων αγορών 
με βιώσιμο τρόπο για την ηλεκτρονική 
κινητικότητα, τις μπαταρίες, τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα 
φάρμακα, την αεροδιαστημική, την 
άμυνα και τις ψηφιακές εφαρμογές που 
υποστηρίζονται από την εφαρμογή του 
σχεδίου δράσης για την κυκλική 
οικονομία, δείχνοντας ότι γίνεται η 
σωστή σύνδεση μεταξύ πόρων και 
βιωσιμότητας·

Or. en

Τροπολογία 116
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10β. θεωρεί ότι τα σημαντικά σχέδια 
κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος 
διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην 
ενίσχυση των διαστάσεων της 
εσωτερικής αγοράς, λόγω της 
σημαντικής τους κλίμακας και χρήσης 
της χρηματοδότησης· υποστηρίζει τη 
χρήση κονδυλίων της πολιτικής συνοχής 
με σκοπό την ενίσχυση της παράδοσης 
των υφιστάμενων και μελλοντικών 
σχεδίων, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ευκαιρίες που προσφέρουν για την 
υποστήριξη της προόδου των 
ευρωπαϊκών ΜΜΕ·

Or. en
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Τροπολογία 117
Rasmus Andresen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10γ. ενθαρρύνει την εμφάνιση και 
ανάπτυξη μικρών εταιρειών και νεοφυών 
επιχειρήσεων στον ψηφιακό και 
τεχνολογικό τομέα, ενισχύοντας έτσι την 
καινοτομία στην Ευρώπη μέσω 
πρωτοβουλιών και χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων προσαρμοσμένων στις 
ανάγκες και τις δυνατότητές τους, 
αποτρέποντας παράλληλα τους φραγμούς 
στην ανάπτυξή τους μέσω της ενίσχυσης 
των προσπαθειών για την αντιμετώπιση 
των οιονεί μονοπωλίων που υπάρχουν 
στην αγορά, μεταξύ άλλων μέσω 
ψηφιακών φόρων και της επιβολής 
αντιμονοπωλιακών κανόνων·

Or. en

Τροπολογία 118
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10γ. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει 
περαιτέρω τα μέτρα για την πρόληψη 
ανισορροπιών στην ευρωπαϊκή αλυσίδα 
εφοδιασμού τροφίμων, όπου οι αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές θέτουν σε κίνδυνο 
μερικούς από τους δεσμούς τους·

Or. en
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Τροπολογία 119
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10δ. υπογραμμίζει τη σημασία του 
σχεδιασμού μιας βιομηχανικής πολιτικής 
που αντιμετωπίζει τις δημογραφικές 
προκλήσεις πολλών περιφερειών της ΕΕ 
μέσω της προώθησης βιομηχανιών που 
ενθαρρύνουν την τοπική περιφερειακή 
απασχόληση και προσελκύουν μια νέα 
γενιά εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 120
Rasmus Andresen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10δ. χαιρετίζει τον νόμο για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες, αλλά τονίζει ότι ο 
νέος νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες 
προσφέρει μόνο ασφάλεια στους 
καταναλωτές στο διαδίκτυο· ζητά σαφείς 
κανόνες για την καταπολέμηση 
καταχρηστικών πρακτικών και την 
προστασία των καταναλωτών σε όλους 
τους τομείς αλληλεπιδράσεων·

Or. en

Τροπολογία 121
Rasmus Andresen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 ε (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10ε. ζητεί την καθιέρωση σαφών 
πράσινων προϋποθέσεων για την 
ψηφιακή μετάβαση, λαμβάνοντας ιδίως 
υπόψη τους συγκεκριμένους πόρους και 
την κατανάλωση ενέργειας που 
συνεπάγεται·

Or. en


