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Τροπολογία 1
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το άρθρο 3 
παράγραφος 3 της ΣΕΕ, που αναφέρεται 
στην εσωτερική αγορά, την αειφόρο 
ανάπτυξη και την κοινωνική οικονομία 
της αγοράς,

Or. en

Τροπολογία 2
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων,

Or. en

Τροπολογία 3
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 2020, με 
τίτλο «Η ώρα της Ευρώπης: Ανασύνταξη 
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και προετοιμασία για την επόμενη γενιά» 
(COM(2020)456),

Or. en

Τροπολογία 4
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα ευρήματα του 
Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και 
Κοινωνίας του 2020, που δημοσιεύτηκε 
την 11η Ιουνίου 2020,

Or. en

Τροπολογία 5
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 2020 με 
τίτλο «Προσαρμοσμένο πρόγραμμα 
εργασίας της Επιτροπής για το 2020» 
(COM(2020)440),

Or. en

Τροπολογία 6
Tom Berendsen
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Sven Schulze, 
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Hildegard Bentele, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça 
Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Μαρία Σπυράκη, Jerzy 
Buzek, Seán Kelly

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις 
της Επιτροπής, της 11ης Μαΐου 2020, με 
τίτλο «Ένα νέο σχέδιο δράσης για την 
κυκλική οικονομία: Για μια πιο καθαρή 
και πιο ανταγωνιστική Ευρώπη» 
(COM(2020)98) και της 2ας Δεκεμβρίου 
2015 με τίτλο «Το κλείσιμο του κύκλου – 
Ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την 
κυκλική οικονομία» (COM/2015/0614),

Or. en

Τροπολογία 7
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα 
με τίτλο «Περισσότερη κυκλικότητα - 
Μετάβαση σε μια βιώσιμη κοινωνία», 
όπως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο κατά 
την 3716η σύνοδό του στις 4 Οκτωβρίου 
2019 (12791/19),

Or. en

Τροπολογία 8
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την πρόταση της 
Επιτροπής για ένα σχέδιο δράσης για την 
κυκλική οικονομία (COM(2020)98 
τελικό),

Or. en

Τροπολογία 9
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

— έχοντας υπόψη την πρόταση 
κανονισμού της Επιτροπής της 4ης 
Μαρτίου 2020 για τη θέσπιση πλαισίου με 
στόχο την επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας και για την τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 
(ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα) 
(COM(2020)0080),

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 10
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής με τίτλο «Ευρωπαϊκή 
στρατηγική για τα δεδομένα» 
(COM(2020)66),

Or. en
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Τροπολογία 11
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση 
σχετικά με τις επιπτώσεις της τεχνητής 
νοημοσύνης, του διαδικτύου των 
πραγμάτων και της ρομποτικής στην 
ασφάλεια και την ευθύνη (COM(2020)64),

Or. en

Τροπολογία 12
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο 
της Επιτροπής με τίτλο «Τεχνητή 
νοημοσύνη: Η ευρωπαϊκή προσέγγιση της 
αριστείας και της εμπιστοσύνης» 
(COM(2020)65),

Or. en

Τροπολογία 13
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

— έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 15ης Ιανουαρίου 2020, σχετικά με 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
(2019/2956(RSP))3,

διαγράφεται

_________________
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3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P9_TA(2020)0005.

Or. en

Τροπολογία 14
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

— έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 15ης Ιανουαρίου 2020, σχετικά με 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
(2019/2956(RSP))3,

διαγράφεται

_________________
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P9_TA(2020)0005.

Or. en

Τροπολογία 15
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

— έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 
2019, σχετικά με την Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία (COM(2015)0640),

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 16
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Fabienne Keller, Bernard Guetta, Stéphane Bijoux, 
Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Nicola Danti, Katalin Cseh, Martina 
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Dlabajová, Bart Groothuis, Andrus Ansip

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 22ας 
Μαρτίου 2019 (EUCO 1/19),

Or. en

Τροπολογία 17
Pietro Fiocchi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής, της 2ας Ιουνίου 2020, με 
τίτλο «Χάρτης πορείας της 
φαρμακευτικής στρατηγικής - έγκαιρη 
πρόσβαση των ασθενών σε οικονομικώς 
προσιτά φάρμακα»,

Or. en

Τροπολογία 18
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (22 Μαΐου 
2013),

Or. en
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Τροπολογία 19
Grzegorz Tobiszowski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 35 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση «EU 
Energy Intensive Industries’ Masterplan 
2050. Report from the High Level Group 
on Energy-intensive Industries, 2019» 
(Στρατηγικό σχέδιο της ΕΕ για τις 
βιομηχανίες έντασης ενέργειας για το 
2050. Έκθεση της ομάδας υψηλού 
επιπέδου για τις βιομηχανίες έντασης 
ενέργειας του 2019),

Or. en

Τροπολογία 20
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 37 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα 
με θέμα «Περισσότερη κυκλικότητα - 
Μετάβαση σε μια βιώσιμη κοινωνία», 
όπως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο κατά 
την 3716η σύνοδό του στις 4 Οκτωβρίου 
2019 (12791/19),

Or. en

Τροπολογία 21
Jens Geier, Victor Negrescu, Petra Kammerevert, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Lina Gálvez Muñoz, Massimiliano Smeriglio

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 38 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα 
του Συμβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2018 
σχετικά με το πρόγραμμα εργασιών της 
περιόδου 2019--2022 για τον πολιτισμό 
(2018/C 460/10),

Or. en

Τροπολογία 22
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Massimiliano Smeriglio

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 38 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής, της 22ας Μαΐου 2018, με 
τίτλο «Χτίζοντας μια ισχυρότερη 
Ευρώπη: ο ρόλος των πολιτικών για τη 
νεολαία, την εκπαίδευση και τον 
πολιτισμό» (COM(2018)268),

Or. en

Τροπολογία 23
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Massimiliano Smeriglio

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 38 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής της 22ας Μαΐου 2018 με 
θέμα «Νέα ευρωπαϊκή ατζέντα για τον 
πολιτισμό» (COM(2018)267),

Or. en
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Τροπολογία 24
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Massimiliano Smeriglio

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 38 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής, της 14ης Νοεμβρίου 
2017, με τίτλο «Ισχυροποίηση της 
ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσω της 
εκπαίδευσης και του πολιτισμού» 
(COM(2017)673),

Or. en

Τροπολογία 25
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Massimiliano Smeriglio

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 38 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 13ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με 
μια συνεκτική πολιτική της ΕΕ για τους 
κλάδους του πολιτισμού και της 
δημιουργικότητας (2016/2072(INI),

Or. en

Τροπολογία 26
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 38 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση με 
τίτλο «Masterplan for a Competitive 
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Transformation of EU Energy-intensive 
Industries Enabling a Climate-neutral 
Circular Economy by 2050» (Στρατηγικό 
σχέδιο για τον ανταγωνιστικό 
μετασχηματισμό των βιομηχανιών 
έντασης ενέργειας της ΕΕ. Προώθηση 
μιας κλιματικά ουδέτερης, κυκλικής 
οικονομίας έως το 2050) της ομάδας 
υψηλού επιπέδου για τις βιομηχανίες 
έντασης ενέργειας,

Or. en

Τροπολογία 27
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση 
χρειάζεται μια νέα βιομηχανική 
στρατηγική που θα καθιστά τις 
βιομηχανίες της περισσότερο 
ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο, 
ανθεκτικές και φιλικές προς το 
περιβάλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
τέτοια στρατηγική θα πρέπει να καλύπτει 
τη μετάβαση των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών στην ψηφιοποίηση και την 
κλιματική ουδετερότητα, δίνοντας 
προτεραιότητα στις αρχές της 
προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση, 
της εξοικονόμησης ενέργειας και των 
τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση 
χρειάζεται μια νέα βιομηχανική 
στρατηγική που θα καθιστά τις 
βιομηχανίες της περισσότερο 
ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο, 
ανθεκτικές και σύμφωνες με τον στόχο 
περιορισμού της αύξησης της 
θερμοκρασίας κατά 1,5 βαθμό της 
συμφωνίας του Παρισιού και της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τέτοια 
στρατηγική χρειάζεται να εξασφαλίζει τη 
μετάβαση σε μια σύγχρονη, 
ψηφιοποιημένη, ευρωπαϊκή βιομηχανική 
βάση που θα βασίζεται εξ ολοκλήρου στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα έχει 
υψηλή αποδοτικότητα πόρων και 
ενέργειας και μηδενικές εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου έως το 2040 το 
αργότερο· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει 
να δοθεί έμφαση στις αρχές της 
προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση, 
την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων, 
τις τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, την κυκλικότητα και ένα μη 
τοξικό περιβάλλον, διατηρώντας 
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ταυτόχρονα και αναπτύσσοντας τη διεθνή 
ανταγωνιστικότητα και προλαμβάνοντας 
τη μετεγκατάσταση των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και η 
κλιματική πολιτική ενισχύουν η μια την 
άλλη και ότι η δημιουργία μιας 
καινοτόμου και κλιματικά ουδέτερης 
επανεκβιομηχάνισης θα δημιουργήσει 
θέσεις εργασίας σε τοπικό επίπεδο και θα 
διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα της 
ευρωπαϊκής οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 28
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Fabienne Keller, Bernard Guetta, Stéphane Bijoux, 
Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Nicola Danti, Katalin Cseh, Martina 
Dlabajová, Fredrick Federley, Bart Groothuis, Andrus Ansip

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση 
χρειάζεται μια νέα βιομηχανική 
στρατηγική που θα καθιστά τις 
βιομηχανίες της περισσότερο 
ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο, 
ανθεκτικές και φιλικές προς το 
περιβάλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
τέτοια στρατηγική θα πρέπει να καλύπτει 
τη μετάβαση των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών στην ψηφιοποίηση και την 
κλιματική ουδετερότητα, δίνοντας 
προτεραιότητα στις αρχές της 
προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση, 
της εξοικονόμησης ενέργειας και των 
τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση 
χρειάζεται μια νέα βιομηχανική 
στρατηγική που θα καθιστά τις 
βιομηχανίες της περισσότερο 
ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο, 
καινοτόμες, χωρίς αποκλεισμούς, 
ανθεκτικές, ψηφιοποιημένες και φιλικές 
προς το περιβάλλον· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι μια τέτοια στρατηγική θα πρέπει να 
καλύπτει τη μετάβαση των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών στην ψηφιοποίηση και την 
κλιματική ουδετερότητα, να ισχυροποιεί 
την ευρωπαϊκή υπεροχή και 
ανταγωνιστικότητα και να μειώνει την 
εξάρτηση από άλλα μέρη του κόσμου 
όσον αφορά στρατηγικές αλυσίδες αξίας, 
διατηρώντας ταυτόχρονα την 
εξωστρέφεια της αγοράς, δίνοντας 
προτεραιότητα στις αρχές της 
προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση, 
της εξοικονόμησης ενέργειας, των 
απαλλαγμένων από τις ανθρακούχες 
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εκπομπές τεχνολογιών και των 
τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 29
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση 
χρειάζεται μια νέα βιομηχανική 
στρατηγική που θα καθιστά τις 
βιομηχανίες της περισσότερο 
ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο, 
ανθεκτικές και φιλικές προς το 
περιβάλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
τέτοια στρατηγική θα πρέπει να καλύπτει 
τη μετάβαση των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών στην ψηφιοποίηση και την 
κλιματική ουδετερότητα, δίνοντας 
προτεραιότητα στις αρχές της 
προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση, 
της εξοικονόμησης ενέργειας και των 
τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
βιομηχανικός τομέας της ΕΕ έχει πληγεί 
σοβαρά από την πανδημία COVID-19 και 
χρειάζεται άμεση και ουσιαστική στήριξη 
για να ανακάμψει· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η Ένωση και τα κράτη μέλη χρειάζονται 
μια νέα βιομηχανική στρατηγική που θα 
καθιστά τις βιομηχανίες τους περισσότερο 
ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο, 
ανθεκτικές και φιλικές προς το περιβάλλον 
όπου υπάρχει η δυνατότητα επίτευξης 
αυτού του στόχου χωρίς να διακυβεύεται 
η οικονομική βιωσιμότητα και η 
ανταγωνιστικότητά τους· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι μια τέτοια στρατηγική θα πρέπει 
να καλύπτει μια λογική και 
πραγματιστική μετάβαση των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών στην ψηφιοποίηση και την 
κλιματική ουδετερότητα, δίνοντας 
προτεραιότητα στις αρχές της 
προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση, 
της εξοικονόμησης ενέργειας και των 
τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και της συνεχούς επένδυσης 
στις υφιστάμενες τεχνολογίες χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 30
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
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Robert Hajšel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση 
χρειάζεται μια νέα βιομηχανική 
στρατηγική που θα καθιστά τις 
βιομηχανίες της περισσότερο 
ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο, 
ανθεκτικές και φιλικές προς το 
περιβάλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
τέτοια στρατηγική θα πρέπει να καλύπτει 
τη μετάβαση των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών στην ψηφιοποίηση και την 
κλιματική ουδετερότητα, δίνοντας 
προτεραιότητα στις αρχές της 
προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση, 
της εξοικονόμησης ενέργειας και των 
τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση 
χρειάζεται μια νέα βιομηχανική 
στρατηγική που θα καθιστά τις 
βιομηχανίες της περισσότερο 
ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο, 
ανθεκτικές και φιλικές προς το 
περιβάλλον· με παράλληλη διατήρηση 
υψηλών επιπέδων απασχόλησης και 
ποιοτικών θέσεων εργασίας, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι μια τέτοια στρατηγική θα πρέπει 
να καλύπτει τη διπλή μετάβαση των 
ευρωπαϊκών βιομηχανιών στην 
ψηφιοποίηση και την κλιματική 
ουδετερότητα, δίνοντας προτεραιότητα 
στη μετάβαση σε διαδικασίες παραγωγής 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα και την 
εφαρμογή τεχνολογιών χαμηλών 
εκπομπών, το απαραίτητο ρυθμιστικό 
πλαίσιο που θα επιτρέψει τη διπλή 
μετάβαση, παρέχοντας την απαραίτητη 
υποδομή, στις αρχές της προτεραιότητας 
στην ενεργειακή απόδοση, της 
εξοικονόμησης ενέργειας και των 
τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 31
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Γιώργος Γεωργίου, Sandra Pereira
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση 
χρειάζεται μια νέα βιομηχανική 
στρατηγική που θα καθιστά τις 
βιομηχανίες της περισσότερο 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση 
χρειάζεται μια νέα βιομηχανική 
στρατηγική που θα καθιστά τις 
βιομηχανίες της περισσότερο ανθεκτικές, 
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ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο, 
ανθεκτικές και φιλικές προς το 
περιβάλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
τέτοια στρατηγική θα πρέπει να καλύπτει 
τη μετάβαση των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών στην ψηφιοποίηση και την 
κλιματική ουδετερότητα, δίνοντας 
προτεραιότητα στις αρχές της 
προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση, 
της εξοικονόμησης ενέργειας και των 
τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας·

κοινωνικά αποτελεσματικές και φιλικές 
προς το περιβάλλον· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι μια τέτοια στρατηγική θα πρέπει να 
καλύπτει τη μετάβαση των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών στην ψηφιοποίηση και την 
κλιματική ουδετερότητα, δίνοντας 
προτεραιότητα στη διαφύλαξη ποιοτικών 
θέσεων εργασίας, την ισότιμη ανάπτυξη, 
στις αρχές της προτεραιότητας στην 
ενεργειακή απόδοση, της εξοικονόμησης 
ενέργειας και των τεχνολογιών 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τέτοια 
στρατηγική είναι κρίσιμης σημασίας για 
να διασφαλιστεί ο σεβασμός των στόχων 
μας για το κλίμα, ιδίως της συμφωνίας 
του Παρισιού·

Or. en

Τροπολογία 32
Tom Berendsen
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Sven Schulze, 
Hildegard Bentele, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina 
Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, 
Μαρία Σπυράκη, Jerzy Buzek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση 
χρειάζεται μια νέα βιομηχανική 
στρατηγική που θα καθιστά τις 
βιομηχανίες της περισσότερο 
ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο, 
ανθεκτικές και φιλικές προς το 
περιβάλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
τέτοια στρατηγική θα πρέπει να καλύπτει 
τη μετάβαση των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών στην ψηφιοποίηση και την 
κλιματική ουδετερότητα, δίνοντας 
προτεραιότητα στις αρχές της 
προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση, 
της εξοικονόμησης ενέργειας και των 
τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση 
χρειάζεται μια νέα βιομηχανική 
στρατηγική που θα καθιστά τις 
βιομηχανίες της περισσότερο 
ανταγωνιστικές μακροπρόθεσμα σε 
παγκόσμιο επίπεδο, διαφοροποιημένες, 
ανθεκτικές, ψηφιοποιημένες και φιλικές 
προς το περιβάλλον· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι μια τέτοια στρατηγική θα πρέπει να 
καλύπτει τη μετάβαση των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών στην ψηφιοποίηση και την 
κλιματική ουδετερότητα, οι οποίες είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένες και μειώνουν την 
εξάρτηση από ορισμένες τρίτες χώρες 
όσον αφορά στρατηγικές αλυσίδες αξίας, 
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ενέργειας· δίνοντας προτεραιότητα στις αρχές της 
προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση, 
της εξοικονόμησης ενέργειας και των 
τεχνολογιών ενέργειας χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 33
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση 
χρειάζεται μια νέα βιομηχανική 
στρατηγική που θα καθιστά τις 
βιομηχανίες της περισσότερο 
ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο, 
ανθεκτικές και φιλικές προς το 
περιβάλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
τέτοια στρατηγική θα πρέπει να καλύπτει 
τη μετάβαση των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών στην ψηφιοποίηση και την 
κλιματική ουδετερότητα, δίνοντας 
προτεραιότητα στις αρχές της 
προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση, 
της εξοικονόμησης ενέργειας και των 
τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση 
χρειάζεται μια νέα βιομηχανική 
στρατηγική που θα καθιστά τις 
βιομηχανίες της περισσότερο 
ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο, 
ανθεκτικές και φιλικές προς το περιβάλλον 
και θα ενισχύσει την αυτονομία της 
έναντι των διεθνών αλυσίδων εφοδιασμού 
για τα πλέον στρατηγικά αγαθά· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τέτοια 
στρατηγική θα πρέπει να καλύπτει τη 
μετάβαση των ευρωπαϊκών βιομηχανιών 
στην ψηφιοποίηση και την κλιματική 
ουδετερότητα, δίνοντας προτεραιότητα 
στις αρχές της προτεραιότητας στην 
ενεργειακή απόδοση, της εξοικονόμησης 
ενέργειας και των τεχνολογιών 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

Or. fr

Τροπολογία 34
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση 
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χρειάζεται μια νέα βιομηχανική 
στρατηγική που θα καθιστά τις 
βιομηχανίες της περισσότερο 
ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο, 
ανθεκτικές και φιλικές προς το 
περιβάλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
τέτοια στρατηγική θα πρέπει να καλύπτει 
τη μετάβαση των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών στην ψηφιοποίηση και την 
κλιματική ουδετερότητα, δίνοντας 
προτεραιότητα στις αρχές της 
προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση, 
της εξοικονόμησης ενέργειας και των 
τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας·

χρειάζεται μια νέα βιομηχανική 
στρατηγική που θα καθιστά τις 
βιομηχανίες της περισσότερο 
ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο, ένα 
παγκόσμιο σημείο αναφοράς 
βιομηχανικής και τεχνολογικής αριστείας, 
ηγετικούς φορείς θέσης προτύπων, 
ανθεκτικές και φιλικές προς το 
περιβάλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
τέτοια στρατηγική θα πρέπει να καλύπτει 
τη μετάβαση των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών στην ψηφιοποίηση και την 
κλιματική ουδετερότητα, δίνοντας 
προτεραιότητα στις αρχές της 
προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση, 
της εξοικονόμησης ενέργειας και των 
τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 35
Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση 
χρειάζεται μια νέα βιομηχανική 
στρατηγική που θα καθιστά τις 
βιομηχανίες της περισσότερο 
ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο, 
ανθεκτικές και φιλικές προς το 
περιβάλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
τέτοια στρατηγική θα πρέπει να καλύπτει 
τη μετάβαση των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών στην ψηφιοποίηση και την 
κλιματική ουδετερότητα, δίνοντας 
προτεραιότητα στις αρχές της 
προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση, 
της εξοικονόμησης ενέργειας και των 
τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση 
χρειάζεται μια νέα βιομηχανική 
στρατηγική που θα καθιστά τις 
βιομηχανίες της περισσότερο 
ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο, 
ανθεκτικές και φιλικές προς το 
περιβάλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
τέτοια στρατηγική θα πρέπει να καλύπτει 
τη μετάβαση των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών στην ψηφιοποίηση και την 
κλιματική ουδετερότητα, δίνοντας 
προτεραιότητα στις αρχές της 
προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση, 
της εξοικονόμησης ενέργειας και των 
τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, και να στηρίζει μια αξιόπιστη 
ευρωπαϊκή αλυσίδα αξίας όσον αφορά τις 
καινοτόμες, ανανεώσιμες και καθαρές 
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τεχνολογίες·

Or. en

Τροπολογία 36
Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Tsvetelina Penkova, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση 
χρειάζεται μια νέα βιομηχανική 
στρατηγική που θα καθιστά τις 
βιομηχανίες της περισσότερο 
ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο, 
ανθεκτικές και φιλικές προς το 
περιβάλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
τέτοια στρατηγική θα πρέπει να καλύπτει 
τη μετάβαση των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών στην ψηφιοποίηση και την 
κλιματική ουδετερότητα, δίνοντας 
προτεραιότητα στις αρχές της 
προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση, 
της εξοικονόμησης ενέργειας και των 
τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση 
χρειάζεται μια νέα βιομηχανική 
στρατηγική που θα καθιστά τις 
βιομηχανίες της περισσότερο 
ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο, 
ανθεκτικές και φιλικές προς το 
περιβάλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
τέτοια στρατηγική θα πρέπει να καλύπτει 
τη μετάβαση των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών στην ψηφιοποίηση και την 
κλιματική ουδετερότητα, δίνοντας 
προτεραιότητα στις αρχές της 
προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση, 
της εξοικονόμησης ενέργειας και των 
τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της 
παροχής στήριξης για την ισχυροποίηση 
της ευρωπαϊκής αλυσίδας αξίας όσον 
αφορά τις καθαρές τεχνολογίες·

Or. en

Τροπολογία 37
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση 
χρειάζεται μια νέα βιομηχανική 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση 
χρειάζεται μια μελλοντοστραφή 
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στρατηγική που θα καθιστά τις 
βιομηχανίες της περισσότερο 
ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο, 
ανθεκτικές και φιλικές προς το 
περιβάλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
τέτοια στρατηγική θα πρέπει να καλύπτει 
τη μετάβαση των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών στην ψηφιοποίηση και την 
κλιματική ουδετερότητα, δίνοντας 
προτεραιότητα στις αρχές της 
προτεραιότητας στην ενεργειακή 
απόδοση, της εξοικονόμησης ενέργειας 
και των τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας·

βιομηχανική στρατηγική που θα 
αντανακλά τους στόχους της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και 
θα καθιστά τις βιομηχανίες της 
περισσότερο ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο 
επίπεδο, ανθεκτικές και φιλικές προς το 
περιβάλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
τέτοια στρατηγική θα πρέπει να καλύπτει 
τη μετάβαση των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών προς μια βιομηχανική βάση 
που θα έχει υψηλή αποδοτικότητα πόρων 
και ενέργειας, θα βασίζεται εξ ολοκλήρου 
στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με 
μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου και απαλλαγμένη από 
τοξικές ουσίες έως το 2040, καθώς και 
προς μια βιώσιμη ψηφιοποίηση·

Or. en

Τροπολογία 38
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar, Adriana Maldonado López, 
Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Tsvetelina Penkova, Nicolás González 
Casares, Romana Jerković

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση 
χρειάζεται μια νέα βιομηχανική 
στρατηγική που θα καθιστά τις 
βιομηχανίες της περισσότερο 
ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο, 
ανθεκτικές και φιλικές προς το 
περιβάλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
τέτοια στρατηγική θα πρέπει να καλύπτει 
τη μετάβαση των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών στην ψηφιοποίηση και την 
κλιματική ουδετερότητα, δίνοντας 
προτεραιότητα στις αρχές της 
προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση, 
της εξοικονόμησης ενέργειας και των 
τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση 
χρειάζεται μια νέα βιομηχανική 
στρατηγική που θα καθιστά τις 
βιομηχανίες της περισσότερο 
ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο, 
ανθεκτικές, ψηφιακές και φιλικές προς το 
περιβάλλον με γνώμονα την καινοτομία 
που βασίζεται στη γνώση και τις αρχές 
της ισότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
τέτοια στρατηγική θα πρέπει να καλύπτει 
τη μετάβαση των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών στην ψηφιοποίηση και την 
κλιματική ουδετερότητα, δίνοντας 
προτεραιότητα στις αρχές της 
προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση, 
της εξοικονόμησης ενέργειας και των 
τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών 
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ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 39
Miapetra Kumpula-Natri

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση 
χρειάζεται μια νέα βιομηχανική 
στρατηγική που θα καθιστά τις 
βιομηχανίες της περισσότερο 
ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο, 
ανθεκτικές και φιλικές προς το 
περιβάλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
τέτοια στρατηγική θα πρέπει να καλύπτει 
τη μετάβαση των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών στην ψηφιοποίηση και την 
κλιματική ουδετερότητα, δίνοντας 
προτεραιότητα στις αρχές της 
προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση, 
της εξοικονόμησης ενέργειας και των 
τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση 
χρειάζεται μια νέα βιομηχανική 
στρατηγική που θα καθιστά τις 
βιομηχανίες της περισσότερο 
ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο, 
ανθεκτικές και φιλικές προς το 
περιβάλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
τέτοια στρατηγική θα πρέπει να καλύπτει 
τη μετάβαση των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών στην ψηφιοποίηση και την 
κλιματική ουδετερότητα, να ισχυροποιήσει 
την ευρωπαϊκή υπεροχή κατά τη διπλή 
μετάβαση δίνοντας προτεραιότητα στις 
αρχές της προτεραιότητας στην ενεργειακή 
απόδοση, της εξοικονόμησης ενέργειας, 
των τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και των ψηφιακών 
τεχνολογιών·

Or. en

Τροπολογία 40
Grzegorz Tobiszowski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση 
χρειάζεται μια νέα βιομηχανική 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση 
χρειάζεται μια νέα βιομηχανική 
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στρατηγική που θα καθιστά τις 
βιομηχανίες της περισσότερο 
ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο, 
ανθεκτικές και φιλικές προς το 
περιβάλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
τέτοια στρατηγική θα πρέπει να καλύπτει 
τη μετάβαση των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών στην ψηφιοποίηση και την 
κλιματική ουδετερότητα, δίνοντας 
προτεραιότητα στις αρχές της 
προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση, 
της εξοικονόμησης ενέργειας και των 
τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας·

στρατηγική που θα καθιστά τις 
βιομηχανίες της περισσότερο 
ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο, 
ανθεκτικές και φιλικές προς το 
περιβάλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
τέτοια στρατηγική θα πρέπει να καλύπτει 
τη μετάβαση των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών στην ψηφιοποίηση και την 
κλιματική ουδετερότητα, δίνοντας 
προτεραιότητα στην επανενεργοποίηση 
της παραγωγής και της απασχόλησης, 
στις αρχές της προτεραιότητας στην 
ενεργειακή απόδοση και στην ανάπτυξη 
τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 41
Christian Ehler

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση 
χρειάζεται μια νέα βιομηχανική 
στρατηγική που θα καθιστά τις 
βιομηχανίες της περισσότερο 
ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο, 
ανθεκτικές και φιλικές προς το 
περιβάλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
τέτοια στρατηγική θα πρέπει να καλύπτει 
τη μετάβαση των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών στην ψηφιοποίηση και την 
κλιματική ουδετερότητα, δίνοντας 
προτεραιότητα στις αρχές της 
προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση, 
της εξοικονόμησης ενέργειας και των 
τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση 
χρειάζεται μια νέα βιομηχανική 
στρατηγική που θα καθιστά τις 
βιομηχανίες της περισσότερο 
ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο, 
ανθεκτικές και φιλικές προς το 
περιβάλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
τέτοια στρατηγική θα πρέπει να καλύπτει 
τη μετάβαση των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών στην ψηφιοποίηση και την 
κλιματική ουδετερότητα, οι οποίες είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένες, καθώς και 
δίνοντας προτεραιότητα στις αρχές της 
προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση, 
της εξοικονόμησης ενέργειας και των 
τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας·

Or. en
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Τροπολογία 42
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ανταγωνιστές εκτός της ΕΕ συχνά 
εκμεταλλεύονται τους λιγότερο 
αυστηρούς κανονισμούς για το κλίμα και 
το περιβάλλον, παρεμποδίζοντας 
περαιτέρω κατ’ αυτόν τον τρόπο την 
ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και ενώ είναι 
πρωτίστως υπεύθυνοι για την παγκόσμια 
αύξηση των εκπομπών άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 43
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
μοντέλο της κοινωνικής οικονομίας της 
αγοράς έχει συμβάλει σημαντικά στην 
ευημερία της Ευρώπης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι μια τέτοια προσέγγιση θα 
πρέπει να διατηρηθεί στις πολιτικές που 
σχετίζονται με την ψηφιακή και 
περιβαλλοντική μετάβαση·

Or. en

Τροπολογία 44
Tom Berendsen
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Antonio Tajani, 
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Massimiliano Salini, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, Henna 
Virkkunen, Edina Tóth, Markus Pieper, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, 
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Μαρία Σπυράκη, Jerzy Buzek, Seán Kelly, 
Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
βιομηχανική στρατηγική της Ένωσης θα 
πρέπει να διασφαλίζει την ορθή 
λειτουργία της ενιαίας αγοράς, να 
δημιουργεί ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού εντός και εκτός της ΕΕ και 
να διασφαλίζει ευκολότερη πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση, στις πρώτες ύλες και στις 
αγορές, επιπλέον της εξασφάλισης 
κατάλληλων επιπέδων επενδύσεων, 
έρευνας και καινοτομίας, εκπαίδευσης και 
δεξιοτήτων για την τόνωση της 
ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
βιομηχανική στρατηγική της Ένωσης θα 
πρέπει να συνεπάγεται την πλήρη 
λειτουργία της ενιαίας αγοράς, μια τόνωση 
της έρευνας και της καινοτομίας για την 
αύξηση της υπεροχής σε βασικές 
τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και την 
εξασφάλιση της παγκόσμιας 
ανταγωνιστικότητας, την ανάπτυξη και 
την τόνωση της εσωτερικής ζήτησης της 
ΕΕ, την κατασκευή έξυπνων, βιώσιμων 
και απολύτως διασυνδεδεμένων δικτύων 
και έργων υποδομών στους τομείς των 
μεταφορών, της ενέργειας, των 
ψηφιακών δικτύων και των υδάτων, τη 
δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού 
εντός και εκτός της ΕΕ και ευκολότερη 
πρόσβαση στη χρηματοδότηση, τις 
ψηφιακές υποδομές, στις πρώτες ύλες και 
στις αγορές, επιπλέον της εξασφάλισης 
κατάλληλων επιπέδων επενδύσεων, 
εκπαίδευσης και δεξιοτήτων για την 
τόνωση της ανταγωνιστικότητας και της 
βιωσιμότητας·

Or. en

Τροπολογία 45
Salvatore De Meo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
βιομηχανική στρατηγική της Ένωσης θα 
πρέπει να διασφαλίζει την ορθή 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
βιομηχανική στρατηγική της Ένωσης θα 
πρέπει να συνεπάγεται την πλήρη 
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λειτουργία της ενιαίας αγοράς, να 
δημιουργεί ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού εντός και εκτός της ΕΕ και 
να διασφαλίζει ευκολότερη πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση, στις πρώτες ύλες και στις 
αγορές, επιπλέον της εξασφάλισης 
κατάλληλων επιπέδων επενδύσεων, 
έρευνας και καινοτομίας, εκπαίδευσης και 
δεξιοτήτων για την τόνωση της 
ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας·

λειτουργία της ενιαίας αγοράς, μια τόνωση 
της έρευνας και της καινοτομίας για την 
αύξηση της υπεροχής σε βασικές 
τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και την 
εξασφάλιση της παγκόσμιας 
ανταγωνιστικότητας, την ανάπτυξη και 
την τόνωση της εσωτερικής ζήτησης της 
ΕΕ, την κατασκευή έξυπνων, βιώσιμων 
και απολύτως διασυνδεδεμένων δικτύων 
μεταφοράς, ενέργειας, ψηφιακών δικτύων 
και δικτύων υποδομής υδάτων, τη 
δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού 
εντός και εκτός της ΕΕ και ευκολότερη 
πρόσβαση στη χρηματοδότηση, τις 
ψηφιακές υποδομές, στις πρώτες ύλες και 
στις αγορές, επιπλέον της εξασφάλισης 
κατάλληλων επιπέδων επενδύσεων, 
εκπαίδευσης και δεξιοτήτων για την 
τόνωση της ανταγωνιστικότητας και της 
βιωσιμότητας·

Or. en

Τροπολογία 46
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Massimiliano Smeriglio, 
Robert Hajšel, Dan Nica

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
βιομηχανική στρατηγική της Ένωσης θα 
πρέπει να διασφαλίζει την ορθή λειτουργία 
της ενιαίας αγοράς, να δημιουργεί 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού εντός και 
εκτός της ΕΕ και να διασφαλίζει 
ευκολότερη πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση, στις πρώτες ύλες και στις 
αγορές, επιπλέον της εξασφάλισης 
κατάλληλων επιπέδων επενδύσεων, 
έρευνας και καινοτομίας, εκπαίδευσης και 
δεξιοτήτων για την τόνωση της 
ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
βιομηχανική στρατηγική της Ένωσης θα 
πρέπει να διασφαλίζει την ορθή λειτουργία 
της ενιαίας αγοράς, να δημιουργεί 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού εντός και 
εκτός της ΕΕ και να διασφαλίζει 
ευκολότερη πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση, στις βιώσιμες πρώτες 
ύλες, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
και στις αγορές, επιπλέον της εξασφάλισης 
αλυσίδων αξίας για προϊόντα χαμηλών 
εκπομπών και ψηφιακά προϊόντα και 
τεχνολογίες στην ΕΕ, κατάλληλων 
επιπέδων επενδύσεων, ταχείας και 
αποδοτικής ως προς το κόστος 
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ανάπτυξης πρωτοποριακών τεχνολογιών, 
εκπαίδευσης και δεξιοτήτων για την 
τόνωση της ανταγωνιστικότητας, της 
απασχόλησης και της βιωσιμότητας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εύλογες και 
ενδεδειγμένες αλλαγές στην εκπαίδευση 
χρειάζονται επειγόντως ώστε να 
επιτευχθεί πιο πολυσυλλεκτική και 
βιώσιμη ανάπτυξη για όλους, να γίνει 
διαχείριση των αυξανόμενων ελλείψεων 
σε δεξιότητες και εργατικό δυναμικό και 
να προετοιμαστεί η επόμενη γενιά για τις 
θέσεις εργασίας του μέλλοντος·

Or. en

Τροπολογία 47
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
βιομηχανική στρατηγική της Ένωσης θα 
πρέπει να διασφαλίζει την ορθή λειτουργία 
της ενιαίας αγοράς, να δημιουργεί 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού εντός και 
εκτός της ΕΕ και να διασφαλίζει 
ευκολότερη πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση, στις πρώτες ύλες και στις 
αγορές, επιπλέον της εξασφάλισης 
κατάλληλων επιπέδων επενδύσεων, 
έρευνας και καινοτομίας, εκπαίδευσης και 
δεξιοτήτων για την τόνωση της 
ανταγωνιστικότητας και της 
βιωσιμότητας·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
βιομηχανική στρατηγική της Ένωσης θα 
πρέπει να διασφαλίζει την ορθή λειτουργία 
της ενιαίας αγοράς, και την αποϋλοποίηση 
της οικονομίας μας η οποία θα καθιστά 
την ΕΕ λιγότερο εξαρτημένη από τις 
πρωτογενείς ύλες, να δημιουργεί ισότιμους 
όρους ανταγωνισμού εντός και εκτός της 
ΕΕ και να διασφαλίζει ευκολότερη 
πρόσβαση στη χρηματοδότηση, στις 
πρώτες ύλες που προέρχονται από 
βιώσιμες πηγές, περισσότερο τοπικές και 
βιώσιμες αλυσίδες εφοδιασμού και στις 
αγορές, καθώς και την εξασφάλιση 
κατάλληλων επιπέδων επενδύσεων, 
έρευνας και καινοτομίας, εκπαίδευσης και 
δεξιοτήτων για την τόνωση της 
ανταγωνιστικότητας και της ευημερίας για 
όλους εντός των ορίων του πλανήτη·

Or. en
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Τροπολογία 48
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Γιώργος Γεωργίου, Sandra Pereira
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
βιομηχανική στρατηγική της Ένωσης θα 
πρέπει να διασφαλίζει την ορθή λειτουργία 
της ενιαίας αγοράς, να δημιουργεί 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού εντός και 
εκτός της ΕΕ και να διασφαλίζει 
ευκολότερη πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση, στις πρώτες ύλες και 
στις αγορές, επιπλέον της εξασφάλισης 
κατάλληλων επιπέδων επενδύσεων, 
έρευνας και καινοτομίας, εκπαίδευσης και 
δεξιοτήτων για την τόνωση της 
ανταγωνιστικότητας και της 
βιωσιμότητας·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
βιομηχανική στρατηγική της Ένωσης θα 
πρέπει να διασφαλίζει κατάλληλα επίπεδα 
δημόσιων επενδύσεων, ποιοτικών θέσεων 
εργασίας, έρευνας και καινοτομίας, 
εκπαίδευσης και δεξιοτήτων για την 
τόνωση της ανάπτυξης και της 
βιωσιμότητας·

Or. en

Τροπολογία 49
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
βιομηχανική στρατηγική της Ένωσης θα 
πρέπει να διασφαλίζει την ορθή λειτουργία 
της ενιαίας αγοράς, να δημιουργεί 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού εντός και 
εκτός της ΕΕ και να διασφαλίζει 
ευκολότερη πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση, στις πρώτες ύλες και στις 
αγορές, επιπλέον της εξασφάλισης 
κατάλληλων επιπέδων επενδύσεων, 
έρευνας και καινοτομίας, εκπαίδευσης και 
δεξιοτήτων για την τόνωση της 
ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
βιομηχανική στρατηγική της Ένωσης θα 
πρέπει να διασφαλίζει την ορθή λειτουργία 
της ενιαίας αγοράς, την επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης για την ενέργεια και 
το κλίμα, να δημιουργεί ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού εντός και εκτός της ΕΕ και 
να διασφαλίζει ευκολότερη πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση, στις πρώτες ύλες που 
προέρχονται από βιώσιμες πηγές και στις 
αγορές, επιπλέον της εξασφάλισης 
κατάλληλων επιπέδων επενδύσεων, 
έρευνας και καινοτομίας, εκπαίδευσης και 
δεξιοτήτων για την τόνωση της 



AM\1208889EL.docx 29/197 PE653.874v01-00

EL

ανταγωνιστικότητας, της βιωσιμότητας και 
της οικονομικής ευημερίας·

Or. en

Τροπολογία 50
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
βιομηχανική στρατηγική της Ένωσης θα 
πρέπει να διασφαλίζει την ορθή λειτουργία 
της ενιαίας αγοράς, να δημιουργεί 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού εντός και 
εκτός της ΕΕ και να διασφαλίζει 
ευκολότερη πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση, στις πρώτες ύλες και στις 
αγορές, επιπλέον της εξασφάλισης 
κατάλληλων επιπέδων επενδύσεων, 
έρευνας και καινοτομίας, εκπαίδευσης και 
δεξιοτήτων για την τόνωση της 
ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
βιομηχανική στρατηγική της Ένωσης θα 
πρέπει να διασφαλίζει την ορθή λειτουργία 
της ενιαίας αγοράς, να δημιουργεί 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού εντός και 
εκτός της ΕΕ, ανάγοντας ιδίως σε αρχή 
την αμοιβαιότητα της πρόσβασης στην 
αγορά, και να διασφαλίζει ευκολότερη 
πρόσβαση στη χρηματοδότηση, στις 
πρώτες ύλες και στις αγορές, επιπλέον της 
εξασφάλισης κατάλληλων επιπέδων 
επενδύσεων, έρευνας και καινοτομίας, 
εκπαίδευσης και δεξιοτήτων για την 
τόνωση της ανταγωνιστικότητας και της 
βιωσιμότητας·

Or. fr

Τροπολογία 51
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
βιομηχανική στρατηγική της Ένωσης θα 
πρέπει να διασφαλίζει την ορθή λειτουργία 
της ενιαίας αγοράς, να δημιουργεί 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού εντός και 
εκτός της ΕΕ και να διασφαλίζει 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
βιομηχανική στρατηγική της Ένωσης θα 
πρέπει να διασφαλίζει την ομαλή 
λειτουργία των ευρωπαϊκών οικονομιών, 
να δίνει νέα ώθηση στις εθνικές 
οικονομίες, να δημιουργεί ισότιμους όρους 
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ευκολότερη πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση, στις πρώτες ύλες και στις 
αγορές, επιπλέον της εξασφάλισης 
κατάλληλων επιπέδων επενδύσεων, 
έρευνας και καινοτομίας, εκπαίδευσης και 
δεξιοτήτων για την τόνωση της 
ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας·

ανταγωνισμού εντός και εκτός της ΕΕ και 
να διασφαλίζει ευκολότερη πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση, στις πρώτες ύλες και στις 
αγορές, επιπλέον της εξασφάλισης 
κατάλληλων επιπέδων επενδύσεων, 
έρευνας και καινοτομίας, κοινωνικών 
δικαιωμάτων και ευημερίας, εκπαίδευσης 
και δεξιοτήτων για την τόνωση της 
ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας·

Or. en

Τροπολογία 52
Grzegorz Tobiszowski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
βιομηχανική στρατηγική της Ένωσης θα 
πρέπει να διασφαλίζει την ορθή λειτουργία 
της ενιαίας αγοράς, να δημιουργεί 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού εντός και 
εκτός της ΕΕ και να διασφαλίζει 
ευκολότερη πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση, στις πρώτες ύλες και στις 
αγορές, επιπλέον της εξασφάλισης 
κατάλληλων επιπέδων επενδύσεων, 
έρευνας και καινοτομίας, εκπαίδευσης και 
δεξιοτήτων για την τόνωση της 
ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
βιομηχανική στρατηγική της Ένωσης θα 
πρέπει να διασφαλίζει την ορθή λειτουργία 
της ενιαίας αγοράς, να δημιουργεί 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού εντός και 
εκτός της ΕΕ και να διασφαλίζει 
ευκολότερη πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση, στις τεχνολογίες, την 
οικονομικώς προσιτή και ασφαλή 
παραγωγή ενέργειας, στις πρώτες ύλες και 
στις αγορές, επιπλέον της εξασφάλισης 
κατάλληλων επιπέδων επενδύσεων, 
έρευνας και καινοτομίας, εκπαίδευσης και 
δεξιοτήτων για την τόνωση της 
ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης 
και της βιωσιμότητας·

Or. en

Τροπολογία 53
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Dragoș Pîslaru, Fabienne Keller, Bernard Guetta, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao 
Barandica, Sylvie Brunet, Nicola Danti, Katalin Cseh, Pierre Karleskind, Fredrick 
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Federley, Andrus Ansip

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
βιομηχανική στρατηγική της Ένωσης θα 
πρέπει να διασφαλίζει την ορθή λειτουργία 
της ενιαίας αγοράς, να δημιουργεί 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού εντός και 
εκτός της ΕΕ και να διασφαλίζει 
ευκολότερη πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση, στις πρώτες ύλες και στις 
αγορές, επιπλέον της εξασφάλισης 
κατάλληλων επιπέδων επενδύσεων, 
έρευνας και καινοτομίας, εκπαίδευσης και 
δεξιοτήτων για την τόνωση της 
ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
βιομηχανική στρατηγική της Ένωσης θα 
πρέπει να διασφαλίζει την πλήρη 
λειτουργία της ενιαίας αγοράς, να 
δημιουργεί ισότιμους όρους ανταγωνισμού 
εντός και εκτός της ΕΕ ιδίως καθιστώντας 
την αμοιβαία πρόσβαση στις αγορές αρχή 
και να διασφαλίζει ευκολότερη πρόσβαση 
στη χρηματοδότηση, στις πρώτες ύλες και 
στις αγορές, επιπλέον της εξασφάλισης 
κατάλληλων επιπέδων επενδύσεων, 
έρευνας και καινοτομίας, εκπαίδευσης και 
δεξιοτήτων για την τόνωση της 
ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας·

Or. en

Τροπολογία 54
Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Tsvetelina Penkova, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Maria-
Manuel Leitão-Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
βιομηχανική στρατηγική της Ένωσης θα 
πρέπει να διασφαλίζει την ορθή λειτουργία 
της ενιαίας αγοράς, να δημιουργεί 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού εντός και 
εκτός της ΕΕ και να διασφαλίζει 
ευκολότερη πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση, στις πρώτες ύλες και στις 
αγορές, επιπλέον της εξασφάλισης 
κατάλληλων επιπέδων επενδύσεων, 
έρευνας και καινοτομίας, εκπαίδευσης και 
δεξιοτήτων για την τόνωση της 
ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
βιομηχανική στρατηγική της Ένωσης θα 
πρέπει να διασφαλίζει την ορθή λειτουργία 
της ενιαίας αγοράς, να αποτρέπει τις 
στρεβλώσεις της αγοράς, να δημιουργεί 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού εντός και 
εκτός της ΕΕ και να διασφαλίζει 
ευκολότερη πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση, στις πρώτες ύλες και στις 
αγορές, επιπλέον της εξασφάλισης 
κατάλληλων επιπέδων επενδύσεων, 
έρευνας και καινοτομίας, εκπαίδευσης και 
δεξιοτήτων για την τόνωση της 
ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας·
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Or. en

Τροπολογία 55
Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds, Susana Solís Pérez, Martina 
Dlabajová, Bart Groothuis, Morten Petersen, Nicola Beer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
στρατηγική αυτονομία και η 
ανθεκτικότητα της Ένωσης απαιτούν 
τεχνολογική υπεροχή και μια 
ανταγωνιστική βιομηχανική βάση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις 
στην έρευνα, την ανάπτυξη και την 
καινοτομία είναι αναγκαίες για τη 
βιομηχανική ανταγωνιστικότητα, οι 
ευρωπαϊκές εταιρείες θα παραμείνουν 
εξαρτημένες από την εύρυθμη λειτουργία 
της ενιαίας αγοράς και την πρόσβαση 
στις ξένες αγορές ως παράγοντα ώθησης 
της ανταγωνιστικότητας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι κατασκευαστικές εταιρείες 
και οι εταιρείες υπηρεσιών στην Ευρώπη 
είναι στενά συνδεδεμένες με τις 
παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, είναι πιθανόν 
οι εταιρείες, στην μετά COVID-19 εποχή, 
να ενισχύσουν και να διαφοροποιήσουν 
τις αλυσίδες εφοδιασμού, προκειμένου να 
μειωθεί η υπερβολική εξάρτηση από την 
αγορά·

Or. en

Τροπολογία 56
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Fabienne Keller, Bernard Guetta, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie 
Brunet, Nicola Danti, Katalin Cseh, Andrus Ansip

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κυριαρχία και η στρατηγική αυτονομία 
της Ένωσης απαιτούν την ύπαρξη 
αυτόνομης και ανταγωνιστικής 
βιομηχανικής βάσης και μια μαζική 
προσπάθεια στην έρευνα και την 
καινοτομία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
βιομηχανική στρατηγική θα πρέπει να 
περιλαμβάνει ένα σχέδιο δράσης για την 
ενίσχυση, τη συντόμευση και τη 
διαφοροποίηση των αλυσίδων 
εφοδιασμού της ευρωπαϊκής βιομηχανίας 
προκειμένου να μειωθεί η υπερβολική 
εξάρτηση από λίγες αγορές και να 
αυξηθεί η ανθεκτικότητά τους, καθώς 
και μια στρατηγική έξυπνου 
επαναπατρισμού για την αύξηση της 
παραγωγής και των επενδύσεων σε 
στρατηγικούς τομείς, την αναδιάταξη 
των βιομηχανιών στην Ευρώπη και τη 
μετεγκατάσταση της βιομηχανικής 
παραγωγής σε κάποιους στρατηγικούς 
τομείς για την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 57
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Robert 
Hajšel, Carlos Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση υφίστανται ακόμη 
επιχειρηματίες από ομάδες που 
υποεκπροσωπούνται, όπως οι νέοι, οι 
γυναίκες και οι ηλικιωμένοι, των οποίων 
οι επιχειρηματικές δυνατότητες 
εξακολουθούν να χρειάζεται να 
αναπτυχθούν πλήρως· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η βιομηχανική στρατηγική της 
Ένωσης θα μπορούσε να αποτελέσει 
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ευκαιρία προώθησης της 
επιχειρηματικής νοοτροπίας των 
υποεκπροσωπούμενων ή των 
μειονεκτουσών κατηγοριών και να τους 
επιτραπεί να συμβάλουν πλήρως στην 
ψηφιακή και περιβαλλοντική μετάβαση·

Or. en

Τροπολογία 58
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα 
βιομηχανική ικανότητα της Ένωσης θα 
πρέπει να αντανακλά και να υπερβαίνει 
τα μοντέλα παραγωγής της νέας 
βιομηχανικής επανάστασης που είναι 
διακριτά από την προηγούμενη εποχή 
λόγω της εξάρτησής της από την 
αυξημένη συνδεσιμότητα, τα ενισχυμένα 
ψηφιακά στρώματα, το βιομηχανικό 
διαδίκτυο των πραγμάτων, την τεχνητή 
νοημοσύνη, τις τεχνολογίες αλυσίδας 
ομάδας συναλλαγών, την υπολογιστική 
υπερυψηλών επιδόσεων και την κβαντική 
υπολογιστική·

Or. en

Τροπολογία 59
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar, Adriana Maldonado López, 
Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Tsvetelina Penkova, Nicolás González 
Casares, Romana Jerković

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 60
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Γιώργος Γεωργίου, Sandra Pereira
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οποιοδήποτε δίκαιο και βιώσιμο μοντέλο 
παραγωγής θα πρέπει να έχει στο πυρήνα 
της ανάπτυξής του τους εργαζομένους, 
τους εκπροσώπους και τα συνδικάτα 
τους, καθώς και τα συμφέροντα και τη 
μακροχρόνια εμπειρογνωμοσύνη των 
εργαζομένων, ώστε να διασφαλίζεται η 
δημοκρατική λειτουργία·

Or. en

Τροπολογία 61
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
βιομηχανία και οι επιχειρήσεις της ΕΕ θα 
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πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στον 
σχεδιασμό και την ανάπτυξη 
προγραμμάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, προκειμένου να διευκολυνθεί 
η μετάβαση στην αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 62
Tom Berendsen
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, 
Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, Μαρία Σπυράκη, 
Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα 
πρέπει να εξακολουθήσει να επιδιώκει τη 
σύναψη φιλόδοξων εμπορικών 
συμφωνιών σε επίπεδο τόσο πολυμερές 
όσο και διμερές·

Or. en

Τροπολογία 63
Tom Berendsen
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, 
Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Μαρία 
Σπυράκη, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πριν από 
την κρίση της COVID-19, η ευρωπαϊκή 
βιομηχανία βρισκόταν ήδη σε 
σταυροδρόμι, παραμένοντας ταυτόχρονα 
πυλώνας της ευρωπαϊκής οικονομίας και 
προσφέροντας απασχόληση σε περίπου 32 
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εκατομμύρια άτομα, η συμβολή της στο 
ευρωπαϊκό ΑΕΠ έχει καταγράψει πτώση 
εντός 20 ετών από το 23% στο 19% και 
αντιμετωπίζει επί του παρόντος έντονο 
διεθνή ανταγωνισμό και επηρεάζεται 
συχνά από ολοένα και περισσότερο 
προστατευτικά εμπορικά μέτρα τρίτων 
χωρών·

Or. en

Τροπολογία 64
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
διαφορετικοί τομείς έχουν επιτύχει 
διαφορετικά επίπεδα υιοθέτησης 
καινοτόμου παραγωγικής ικανότητας και 
λειτουργικών δεξιοτήτων, δημιουργώντας 
έτσι στην Ευρώπη μια άνιση ανάπτυξη 
τεχνολογικών ικανοτήτων και 
ανθρώπινου κεφαλαίου, ιδίως στους 
κληροδοτημένους τομείς και κλάδους·

Or. en

Τροπολογία 65
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 66
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα 
βιομηχανική εποχή απαιτεί διαφορετικό 
τύπο βιομηχανικών οργανισμών και 
επιχειρήσεων (που χαρακτηρίζονται από 
εκθετικά χαρακτηριστικά) από αυτούς 
που αντιμετώπιζαν παραδοσιακά τις 
οικονομίες της ΕΕ (γραμμικά 
χαρακτηριστικά)· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η ψηφιοποίηση της οικονομίας 
αναπαράγει διαφορετικούς τύπους 
οικονομιών φάσματος και κλίμακας, 
δημιουργώντας έτσι διαφορετικές 
βιομηχανικές δυναμικές οριζόντιας και 
κάθετης ενσωμάτωσης της αγοράς, που 
μεταβάλλει την προοπτική του 
αποδοτικού μεγέθους των επιχειρήσεων 
και των χαρακτηριστικών του 
ανταγωνισμού και της συνεργασίας εντός 
της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 67
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ 
αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της 
ευρωπαϊκής οικονομίας και θα πρέπει να 
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βρίσκονται στο επίκεντρο της 
βιομηχανίας της ΕΕ και διαδραματίζουν 
βασικό ρόλο στην εφαρμογή και την 
εκπλήρωση της βιομηχανικής πολιτικής 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 68
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μετάβαση σε νέα μοντέλα βιομηχανικής 
παραγωγής δεν μπορεί να είναι 
αποκλειστικά το αποτέλεσμα μιας 
συνεκτικής ενωσιακής στρατηγικής, αλλά 
απαιτεί επίσης από τις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις ουσιαστική αύξηση της 
εσωτερικής οργανωτικής ζήτησης για μια 
τέτοια μετάβαση, καθώς η οργανωτική 
αλλαγή αποτελεί σε μεγάλο βαθμό θέμα 
νοοτροπίας και βασίζεται στην εσωτερική 
επιθυμία για αλλαγή·

Or. en

Τροπολογία 69
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μετάβαση προς μια νέα βιομηχανική 
εποχή απαιτεί επίσης μια αλλαγή στη 
νοοτροπία της δημιουργίας αξίας 
(επιχειρηματικά μοντέλα), της επίτευξης 
αξίας (λειτουργικά μοντέλα) και της 
δέσμευσης αξίας (μοντέλα 
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νομισματοποίησης) και αυτές οι αλλαγές 
είναι πολύ δυσκολότερο να 
πραγματοποιηθούν σε κληροδοτημένους 
βιομηχανικούς τομείς που λειτουργούν με 
κληροδοτημένα επιχειρηματικά μοντέλα, 
μειώνοντας συνεπώς την οικεία 
κερδοφορία, την ανταγωνιστικότητα και 
τις θέσεις εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 70
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
βιομηχανικοί οργανισμοί που προήγαγαν 
τη μετάβασή τους σε ψηφιακά 
ενισχυμένες βιομηχανικές ικανότητες, 
έχουν βελτιώσει την αποδοτικότητά τους 
ως προς το εισόδημα ανά εργαζόμενο και 
την απόδοση πάγιων στοιχείων 
ενεργητικού κατά 9%, ενώ οι αδρανείς 
και μη καινοτόμες επιχειρήσεις 
υπέστησαν μείωση της αποδοτικότητας 
των εσόδων κατά 4%· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι επιχειρήσεις που 
επιχείρησαν επιτυχώς τη μετάβαση στις 
λειτουργικές ικανότητες της νέας 
βιομηχανικής εποχής αύξησαν την 
κερδοφορία τους αναφορικά με τα ετήσια 
κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) και 
το περιθώριο καθαρού κέρδους κατά 26% 
σε αντίθεση με τις αδρανείς επιχειρήσεις 
που υπέστησαν απότομη μείωση της 
κερδοφορίας κατά 24%· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι αυτοί οι αριθμοί υποδεικνύουν 
ότι η μεγαλύτερη πρόκληση της ΕΕ είναι 
να αντιμετωπίσει αυτές τις διαφορές 
σχεδιάζοντας μια πολιτική η οποία 
εστιάζει στην επιτάχυνση της πλευράς 
της ζήτησης τεχνολογικής καινοτομίας, 
βελτιώσει τους μηχανισμούς μεταφοράς 
τεχνολογίας και διευκολύνει τις 
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ενδοοργανωσιακές μεταβάσεις εντός των 
επιχειρήσεων· 

Or. en

Τροπολογία 71
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία 
της COVID 19 και οι επιπτώσεις της έχουν 
προκαλέσει μια άνευ προηγουμένου 
οικονομική ύφεση στην Ευρώπη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, 
οποιαδήποτε μελλοντική βιομηχανική 
στρατηγική θα πρέπει να αρχίσει 
αντιμετωπίζοντας το θέμα της 
βιομηχανικής ανάκαμψης·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία 
της COVID 19 και οι επιπτώσεις της έχουν 
προκαλέσει μια άνευ προηγουμένου 
οικονομική ύφεση στην Ευρώπη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, 
δεν θα επιτευχθεί ταχεία και δίκαια 
ανάκαμψη μέσω της διατήρησης της 
υφιστάμενης κατάστασης και 
οποιαδήποτε μελλοντική βιομηχανική 
στρατηγική θα πρέπει να αρχίσει 
αντιμετωπίζοντας το θέμα της 
βιομηχανικής ανάκαμψης στο πνεύμα του 
μετασχηματισμού και σε συμφωνία με 
τους μακροπρόθεσμους στόχους της ΕΕ 
για το κλίμα και το περιβάλλον·

λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτός ο 
μετασχηματισμός αποτελεί για την 
Ευρώπη μια ευκαιρία να εκσυγχρονίσει 
τα βιομηχανικά της θεμέλια, να 
διατηρήσει και να επαναπατρίσει θέσεις 
εργασίας και βασική βιομηχανική 
παραγωγή και να δημιουργήσει 
δεξιότητες και ικανότητες βασικές για 
την παγκόσμια προσπάθεια επίτευξης 
των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 72
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Fabienne Keller, Bernard Guetta, Stéphane Bijoux, 
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Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Nicola Danti, Pierre Karleskind, Martina 
Dlabajová, Andrus Ansip

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία 
της COVID 19 και οι επιπτώσεις της έχουν 
προκαλέσει μια άνευ προηγουμένου 
οικονομική ύφεση στην Ευρώπη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, 
οποιαδήποτε μελλοντική βιομηχανική 
στρατηγική θα πρέπει να αρχίσει 
αντιμετωπίζοντας το θέμα της 
βιομηχανικής ανάκαμψης·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία 
της COVID 19 και οι επιπτώσεις της έχουν 
προκαλέσει μια άνευ προηγουμένου 
οικονομική ύφεση στην Ευρώπη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι τομείς της 
οικονομίας έχουν επηρεαστεί, ιδίως οι 
ΜΜΕ σε όλους τους τομείς, και κάποιες 
έχουν περιέλθει σε κατάσταση απόλυτης 
απραξίας· αυτό ισχύει ιδιαιτέρως στην 
περίπτωση του κλάδου του τουρισμού και 
εστίασης, του δημιουργικού και 
πολιτιστικού κλάδου, αλλά επίσης των 
πιο παραδοσιακών κλάδων 
(αυτοκινητοβιομηχανία, οικοδομή, 
διάστημα, αεροναυπηγική, αλουμίνιο, 
χάλυβας, κλωστοϋφαντουργία, κτλ.)· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο 
αυτό, οποιαδήποτε μελλοντική 
βιομηχανική στρατηγική θα πρέπει να 
αρχίσει αντιμετωπίζοντας το θέμα της 
βιομηχανικής ανάκαμψης, λαμβάνοντας 
ταυτόχρονα υπόψη τους 
μακροπρόθεσμους στόχους για τη 
βιομηχανία·

Or. en

Τροπολογία 73
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία 
της COVID 19 και οι επιπτώσεις της έχουν 
προκαλέσει μια άνευ προηγουμένου 
οικονομική ύφεση στην Ευρώπη· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία 
της COVID 19 και οι επιπτώσεις της έχουν 
προκαλέσει μια άνευ προηγουμένου 
οικονομική ύφεση στην Ευρώπη· 
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λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, 
οποιαδήποτε μελλοντική βιομηχανική 
στρατηγική θα πρέπει να αρχίσει 
αντιμετωπίζοντας το θέμα της 
βιομηχανικής ανάκαμψης·

λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια 
υγειονομική κρίση κατέδειξε την ανάγκη 
να ενισχυθεί η αυτονομία των κρατών και 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 
σημαντικούς και στρατηγικούς τομείς· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο 
αυτό, οποιαδήποτε μελλοντική 
βιομηχανική στρατηγική θα πρέπει να 
αρχίσει αντιμετωπίζοντας το θέμα της 
βιομηχανικής ανάκαμψης και στηρίζοντας 
τις επιχειρήσεις σε βιώσιμη βάση να 
εξασφαλίσουν θέσεις εργασίας και τη 
μετάβαση σε μια πιο ανθεκτική 
ευρωπαϊκή οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 74
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Massimiliano Smeriglio, Robert Hajšel, Carlo 
Calenda

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία 
της COVID 19 και οι επιπτώσεις της έχουν 
προκαλέσει μια άνευ προηγουμένου 
οικονομική ύφεση στην Ευρώπη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, 
οποιαδήποτε μελλοντική βιομηχανική 
στρατηγική θα πρέπει να αρχίσει 
αντιμετωπίζοντας το θέμα της 
βιομηχανικής ανάκαμψης·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία 
της COVID 19 και οι επιπτώσεις της έχουν 
προκαλέσει μια άνευ προηγουμένου 
οικονομική ύφεση στην Ευρώπη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, 
οποιαδήποτε μελλοντική βιομηχανική 
στρατηγική θα πρέπει να αρχίσει 
αντιμετωπίζοντας το θέμα της 
βιομηχανικής ανάκαμψης, ιδίως 
αναφορικά με εκείνους τους τομείς που 
επλήγησαν εντονότερα από τα μέτρα 
περιορισμού της κυκλοφορίας λόγω 
COVID-19· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή 
η ανάκαμψη θα πρέπει να συνάδει 
απολύτως με τους Στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, τη 
συμφωνία του Παρισιού και τον 
ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα·

Or. en
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Τροπολογία 75
Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mohammed Chahim, Josianne Cutajar

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία 
της COVID 19 και οι επιπτώσεις της έχουν 
προκαλέσει μια άνευ προηγουμένου 
οικονομική ύφεση στην Ευρώπη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, 
οποιαδήποτε μελλοντική βιομηχανική 
στρατηγική θα πρέπει να αρχίσει 
αντιμετωπίζοντας το θέμα της 
βιομηχανικής ανάκαμψης·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία 
της COVID 19 και οι επιπτώσεις της έχουν 
προκαλέσει μια άνευ προηγουμένου 
οικονομική ύφεση στην Ευρώπη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, 
οποιαδήποτε μελλοντική βιομηχανική 
στρατηγική θα πρέπει να αρχίσει 
αντιμετωπίζοντας το θέμα της 
βιομηχανικής ανάκαμψης που υποστηρίζει 
τη βιομηχανική ανασυγκρότηση και 
μετασχηματισμό προς τους στόχους 
κλιματικής ουδετερότητας και της 
αποδοτικότητας των πόρων με 
ειδικευμένο εργατικό δυναμικό που θα 
συνοδεύει αυτούς τους 
μετασχηματισμούς·

Or. en

Τροπολογία 76
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Robert 
Hajšel, Carlos Zorrinho, Romana Jerković, Nicolás González Casares

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία 
της COVID 19 και οι επιπτώσεις της έχουν 
προκαλέσει μια άνευ προηγουμένου 
οικονομική ύφεση στην Ευρώπη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, 
οποιαδήποτε μελλοντική βιομηχανική 
στρατηγική θα πρέπει να αρχίσει 
αντιμετωπίζοντας το θέμα της 
βιομηχανικής ανάκαμψης·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία 
της COVID-19 και οι επιπτώσεις της έχουν 
προκαλέσει μια άνευ προηγουμένου 
οικονομική ύφεση στην Ευρώπη, η οποία 
κινδυνεύει να οξύνει τις ανισότητες και 
την κοινωνική ένταση στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, ιδίως μεταξύ των περισσότερο 
ευάλωτων πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, στο πλαίσιο αυτό, οποιαδήποτε 
μελλοντική βιομηχανική στρατηγική θα 
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πρέπει να αρχίσει αντιμετωπίζοντας το 
θέμα της βιομηχανικής ανάκαμψης·

Or. en

Τροπολογία 77
Salvatore De Meo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία 
της COVID 19 και οι επιπτώσεις της έχουν 
προκαλέσει μια άνευ προηγουμένου 
οικονομική ύφεση στην Ευρώπη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, 
οποιαδήποτε μελλοντική βιομηχανική 
στρατηγική θα πρέπει να αρχίσει 
αντιμετωπίζοντας το θέμα της 
βιομηχανικής ανάκαμψης·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία 
της COVID 19 και οι επιπτώσεις της έχουν 
προκαλέσει μια άνευ προηγουμένου 
οικονομική ύφεση στην Ευρώπη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, 
οποιαδήποτε μελλοντική βιομηχανική 
στρατηγική θα πρέπει να αρχίσει 
αντιμετωπίζοντας το θέμα της 
βιομηχανικής ανάκαμψης και της 
μακροπρόθεσμης παγκόσμιας 
ανταγωνιστικότητας ιδίως στους 
αναπτυξιακούς τομείς, 
συμπεριλαμβανομένων των κλάδων 
έντασης εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 78
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία 
της COVID 19 και οι επιπτώσεις της έχουν 
προκαλέσει μια άνευ προηγουμένου 
οικονομική ύφεση στην Ευρώπη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, 
οποιαδήποτε μελλοντική βιομηχανική 
στρατηγική θα πρέπει να αρχίσει 
αντιμετωπίζοντας το θέμα της 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία 
της COVID 19 και οι επιπτώσεις της έχουν 
προκαλέσει μια άνευ προηγουμένου 
οικονομική ύφεση στην Ευρώπη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, 
οποιαδήποτε μελλοντική βιομηχανική 
στρατηγική θα πρέπει να αρχίσει 
αντιμετωπίζοντας το θέμα της 
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βιομηχανικής ανάκαμψης· βιομηχανικής ανάκαμψης που θέτει τις 
βάσεις για την ανασυγκρότηση και τον 
μετασχηματισμό της βιομηχανικής βάσης 
σύμφωνα με τους στόχους της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας·

Or. en

Τροπολογία 79
Tom Berendsen
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Sven Schulze, 
Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas 
Tobé, François-Xavier Bellamy, Μαρία Σπυράκη, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille 
Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία 
της COVID 19 και οι επιπτώσεις της έχουν 
προκαλέσει μια άνευ προηγουμένου 
οικονομική ύφεση στην Ευρώπη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, 
οποιαδήποτε μελλοντική βιομηχανική 
στρατηγική θα πρέπει να αρχίσει 
αντιμετωπίζοντας το θέμα της 
βιομηχανικής ανάκαμψης·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία 
της COVID 19 και οι επιπτώσεις της έχουν 
προκαλέσει μια άνευ προηγουμένου 
οικονομική ύφεση στην Ευρώπη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, 
οποιαδήποτε μελλοντική βιομηχανική 
στρατηγική θα πρέπει να αρχίσει 
αντιμετωπίζοντας το θέμα της 
βιομηχανικής ανάκαμψης και της 
μακροπρόθεσμης παγκόσμιας 
ανταγωνιστικότητας ιδίως στους 
αναπτυξιακούς τομείς, 
συμπεριλαμβανομένων των κλάδων 
έντασης εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 80
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Tsvetelina Penkova, Nicolás González Casares, Romana 
Jerković

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία 
της COVID 19 και οι επιπτώσεις της έχουν 
προκαλέσει μια άνευ προηγουμένου 
οικονομική ύφεση στην Ευρώπη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, 
οποιαδήποτε μελλοντική βιομηχανική 
στρατηγική θα πρέπει να αρχίσει 
αντιμετωπίζοντας το θέμα της 
βιομηχανικής ανάκαμψης·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία 
της COVID 19 και οι επιπτώσεις της έχουν 
προκαλέσει μια άνευ προηγουμένου 
οικονομική ύφεση στην Ευρώπη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, 
οποιαδήποτε μελλοντική βιομηχανική 
στρατηγική θα πρέπει να αρχίσει 
αντιμετωπίζοντας το θέμα της 
βιομηχανικής ανάκαμψης, με ισχυρή 
κοινωνική και περιβαλλοντική 
προσέγγιση·

Or. en

Τροπολογία 81
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία 
της COVID 19 και οι επιπτώσεις της έχουν 
προκαλέσει μια άνευ προηγουμένου 
οικονομική ύφεση στην Ευρώπη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, 
οποιαδήποτε μελλοντική βιομηχανική 
στρατηγική θα πρέπει να αρχίσει 
αντιμετωπίζοντας το θέμα της 
βιομηχανικής ανάκαμψης·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία 
της COVID 19 και οι επιπτώσεις της έχουν 
προκαλέσει μια άνευ προηγουμένου 
οικονομική ύφεση στην Ευρώπη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, 
οποιαδήποτε μελλοντική βιομηχανική 
στρατηγική είναι αναγκαίο να αρχίσει 
αντιμετωπίζοντας το θέμα της 
βιομηχανικής ανάκαμψης·

Or. en

Τροπολογία 82
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρώτα 
στατιστικά στοιχεία που λαμβάνουμε 
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σχετικά με τις επιπτώσεις της νόσου 
COVID-19 είναι ότι οι επιχειρήσεις, 
ανεξαρτήτως του μεγέθους τους, οι 
οποίες διέθεταν ψηφιοποιημένο στρώμα 
θα μπορούσαν να απορροφήσουν πιο 
αποτελεσματικά τους κλυδωνισμούς που 
προέρχονται από τη διαταραχή της 
κατανάλωσης, καθώς και τα λειτουργικά 
σφάλματα στις αλυσίδες εφοδιασμού· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη 
πανδημία κατέστησε εμφανή τη διάκριση 
μεταξύ ψηφιοποίησης (επιχειρήσεις που 
έχουν θέσει κάποια ψηφιακή ικανότητα 
σε εφαρμογή) και ψηφιακοποίησης 
(επιχειρήσεις που διαθέτουν, εκτός της 
ψηφιακής ικανότητας, αποδοτικές 
διαδικασίες που συγχωνεύουν 
τεχνολογική ικανότητα με ανθρώπινες 
διαδικασίες)·

Or. en

Τροπολογία 83
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Robert 
Hajšel, Carlos Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση 
της COVID-19 κατέδειξε τον καίριο ρόλο 
των ψηφιακών στοιχείων ενεργητικού, 
συμπεριλαμβανομένων της 
συνδεσιμότητας και των δικτύων, καθώς 
και των ψηφιακών δεξιοτήτων, ως 
εργαλείου που επιτρέπει στους 
εργαζόμενους και τις εταιρείες να 
προσαρμόσουν τον τρόπο με τον οποίο 
διεκπεραιώνουν τα καθήκοντα και τις 
λειτουργίες τους στην κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η ανθεκτικότητα των ψηφιακών 
υποδομών και της ενίσχυσης των 
ψηφιακών δεξιοτήτων του εργατικού 
δυναμικού αποτελούν τομείς 
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προτεραιότητας για την τόνωση της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 84
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
επανεκβιομηχάνιση και η 
μετεγκατάσταση εντός της Ένωσης και 
των κρατών μελών θα πρέπει να 
αποτελούν την προτεραιότητα της νέας 
ευρωπαϊκής βιομηχανικής στρατηγικής· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές 
μετεγκατάστασης θα πρέπει να 
βασίζονται σε βασικούς και στρατηγικούς 
τομείς που εγγυώνται την κυριαρχία της 
Ευρώπης, των κρατών μελών και των 
Ευρωπαίων πολιτών, ιδίως έναντι των 
οικονομικών, κοινωνικών, υγειονομικών 
και περιβαλλοντικών κρίσεων·

Or. en

Τροπολογία 85
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Γιώργος Γεωργίου, Sandra Pereira
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έξαρση 
της COVID-19 κατέδειξε την αποτυχία 
της οικονομίας της αγοράς από πολλές 
απόψεις, ιδιαιτέρως την αποτυχία 
παραγωγής επαρκών προϊόντων πρώτης 
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ανάγκης, όπως μάσκες, αναπνευστήρες ή 
άλλα είδη υγιεινής που είναι απαραίτητα 
για την αντιμετώπιση της κρίσης·

Or. en

Τροπολογία 86
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Bernard Guetta, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, 
Katalin Cseh, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Stéphane Bijoux, Bart 
Groothuis, Andrus Ansip

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πανδημία COVID-19, η οποία οδήγησε σε 
έλλειψη ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
και φαρμακευτικών προϊόντων, 
αποκάλυψε για μία ακόμη φορά ότι η 
Ευρώπη εξαρτάται υπερβολικά από τις 
ξένες εισαγωγές πρώτων υλών και 
ιδιαίτερα στους στρατηγικούς τομείς·

Or. en

Τροπολογία 87
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συνέχεια μεταξύ της βραχυπρόθεσμης και 
της μακροπρόθεσμης βιομηχανικής 
στρατηγικής της Ένωσης είναι 
εξαιρετικά σημαντική, υπογραμμίζει ότι η 
ανθεκτικότητα, η ψηφιακοποίηση και η 
βιωσιμότητα να πρέπει να εξετάζονται 
συνολικά καθώς αλληλοενισχύονται, αντί 
να επιδιώκονται μεμονωμένα· επίσης, 
τονίζει ότι, σε οποιαδήποτε μελλοντική 
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βιομηχανική πολιτική της ΕΕ, οι 
εκθετικές και αναδυόμενες τεχνολογίες, 
όπως η ΤΝ, η ανάλυση δεδομένων, οι 
τεχνολογίες αλυσίδας ομάδας 
συναλλαγών, η υπολογιστική υπερυψηλών 
επιδόσεων, και η κβαντική υπολογιστική 
επιτυγχάνουν συνολικά περισσότερη αξία 
όταν συγκλίνουν, παρά μεμονωμένα·

Or. en

Τροπολογία 88
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα 
βιομηχανική εποχή της Ευρώπης απαιτεί 
μια περισσότερο τεχνολογικά προηγμένη 
κατανόηση της ιδέας των υποδομών και 
της αλληλένδετης σχέσης τους μεταξύ 
αναλογικού και ψηφιακού χώρου, ιδίως 
κατά τη διαμόρφωση ενός βιομηχανικού 
διαδικτύου των πραγμάτων· 
υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να γίνουν 
σημαντικές επενδύσεις στις 
αρχιτεκτονικές διαχείρισης δεδομένων 
5G/6G (από το υπολογιστικό νέφος έως 
την υπολογιστική άκρων και την 
υπολογιστική ομίχλη), το βιομηχανικό 
διαδίκτυο των πραγμάτων, καθώς και 
στην ικανότητα της ΕΕ να διασυνδέει τις 
μηχανές με ημιαγωγούς ιδιοκτησίας που 
κατασκευάζονται στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 89
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz, Robert Hajšel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νέα 
χρέη που συνήφθησαν για λόγους 
επιβίωσης από την οικονομική ύφεση είναι 
πιθανό να αφήσουν τις εταιρείες με μια πιο 
εύθραυστη οικονομική δομή, οδηγώντας 
σε νωθρή ανάπτυξη μακροπρόθεσμα·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νέα 
χρέη που συνήφθησαν για λόγους 
επιβίωσης από την οικονομική ύφεση είναι 
πιθανό να αφήσουν τις εταιρείες με μια πιο 
εύθραυστη οικονομική δομή, οδηγώντας 
σε νωθρή ανάπτυξη και έλλειψη 
επενδυτικών ικανοτήτων για τη διπλή 
μετάβαση σε μια ψηφιοποιημένη και 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία 
βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα·

Or. en

Τροπολογία 90
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νέα 
χρέη που συνήφθησαν για λόγους 
επιβίωσης από την οικονομική ύφεση είναι 
πιθανό να αφήσουν τις εταιρείες με μια πιο 
εύθραυστη οικονομική δομή, οδηγώντας 
σε νωθρή ανάπτυξη μακροπρόθεσμα·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νέα 
χρέη που συνήφθησαν για λόγους 
επιβίωσης από την οικονομική ύφεση είναι 
πιθανό να αφήσουν τις εταιρείες με μια πιο 
εύθραυστη οικονομική δομή και 
ασθενέστερους ανθρώπινους πόρους, 
οδηγώντας σε νωθρή ανάπτυξη 
μακροπρόθεσμα·

Or. en

Τροπολογία 91
Tom Berendsen
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, 
Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Μαρία Σπυράκη, 
Jerzy Buzek, Seán Kelly

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νέα 
χρέη που συνήφθησαν για λόγους 
επιβίωσης από την οικονομική ύφεση είναι 
πιθανό να αφήσουν τις εταιρείες με μια πιο 
εύθραυστη οικονομική δομή, οδηγώντας 
σε νωθρή ανάπτυξη μακροπρόθεσμα·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νέα 
χρέη που συνήφθησαν για λόγους 
επιβίωσης από την οικονομική ύφεση είναι 
πιθανό να αφήσουν τις εταιρείες με μια πιο 
εύθραυστη οικονομική δομή, οδηγώντας 
σε νωθρή ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα·

Or. en

Τροπολογία 92
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νέα 
χρέη που συνήφθησαν για λόγους 
επιβίωσης από την οικονομική ύφεση είναι 
πιθανό να αφήσουν τις εταιρείες με μια πιο 
εύθραυστη οικονομική δομή, οδηγώντας 
σε νωθρή ανάπτυξη μακροπρόθεσμα·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νέα 
χρέη που συνήφθησαν για λόγους 
επιβίωσης από την οικονομική ύφεση θα 
αφήσουν τις εταιρείες με μια πιο 
εύθραυστη οικονομική δομή, οδηγώντας 
σε νωθρή ανάπτυξη μακροπρόθεσμα·

Or. en

Τροπολογία 93
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι πέρα από 
την κρίση της COVID-19, η κλιματική 
αλλαγή και η περιβαλλοντική υποβάθμιση 
παραμένουν μια από τις μεγαλύτερες 
προκλήσεις και απαιτούν ολοκληρωμένη 
κοινή προσέγγιση· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι βιομηχανικές εκπομπές της ΕΕ 
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ευθύνονται για το 20% περίπου των 
συνολικών εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου της Ευρώπης και, κατά την 
τελευταία δεκαετία, οι προσπάθειες 
μείωσης αυτών των εκπομπών 
παρουσίασαν στασιμότητα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα σωρευόμενα αποδεικτικά 
στοιχεία υποδεικνύουν ότι ο βιομηχανικός 
τομέας είναι σε θέση να εξαλείψει τις 
οικείες εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
αυτό απαιτεί έναν συνδυασμό μέτρων που 
αποσκοπούν στους μετασχηματισμούς 
του ενεργειακού, διαδικαστικού, 
προϊοντικού και επιχειρηματικού 
μοντέλου στο σύνολο των βιομηχανικών 
οικοσυστημάτων και των αλυσίδων 
εφοδιασμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
μετασχηματισμός σε βιομηχανία 
κλιματικής ουδετερότητας μπορεί να 
συγκριθεί με μια νέα βιομηχανική 
επανάσταση και προσφέρει στην Ευρώπη 
τη δυνατότητα να αποκτήσει ηγετική 
θέση στην τεχνολογική καινοτομία και να 
διασφαλίσει μελλοντοστραφείς θέσεις 
εργασίας ως βάση για τη διαρκή ευημερία 
της Ευρώπης, λαμβάνοντας υπόψη ότι 
χρειάζεται να παρέλθει μια γενιά για τον 
μετασχηματισμό ενός βιομηχανικού 
τομέα και όλων των αλυσίδων αξίας και, 
ως εκ τούτου, όλες οι αποφάσεις και 
ενέργειες που αφορούν πολιτικές και 
επενδύσεις πρέπει τώρα να λαμβάνονται 
σε συμφωνία με τον στόχο καθαρών 
μηδενικών εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου·

Or. en

Τροπολογία 94
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Γιώργος Γεωργίου, Sandra Pereira
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

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

Or. en

Τροπολογία 95
Tom Berendsen
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Sara Skyttedal, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Μαρία Σπυράκη, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
βιομηχανικός τομέας στην Ευρώπη είναι 
στενά συνδεδεμένος και υπάρχουν 
ισχυρές εσωτερικές σχέσεις μεταξύ 
εταιρειών διαφορετικών μεγεθών και 
κρατών μελών και, συνεπώς, μια 
ευρωπαϊκή προσέγγιση που εξασφαλίζει 
ότι η συνολική αλυσίδα παραγωγικότητας 
μπορεί να επωφεληθεί από μεγάλες 
μονάδες παραγωγής στις ΜΜΕ, θα έχει 
μεγαλύτερη επιτυχία όσον αφορά την 
αύξηση της παγκόσμιας 
ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης·

Or. en
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Τροπολογία 96
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ευρωπαϊκή αμυντική και αεροδιαστηµική 
βιομηχανία, και η αλυσίδα εφοδιασμού 
της, έχει ήδη αποδειχθεί ότι αποτελεί 
στρατηγικό πλεονέκτημα για ολόκληρη 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και προστιθέμενη 
αξία για την ευρωπαϊκή βιομηχανική 
ενσωμάτωση, την έρευνα και ανάπτυξη, 
την τεχνολογία και καινοτομία, τη 
μεγέθυνση, την απασχόληση και τον 
ανταγωνισμό·

Or. en

Τροπολογία 97
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Dragoș Pîslaru, Bernard Guetta, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Katalin Cseh, Izaskun 
Bilbao Barandica, Nicola Danti, Stéphane Bijoux, Andrus Ansip

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
οικονομική επιβράδυνση κατέδειξε τον 
καίριο ρόλο της κοινωνικής προστασίας, 
σε περίπτωση οικονομικών κλυδωνισμών 
και τη σημασία να διασφαλίζεται η 
πρόσβαση στην κοινωνική προστασία για 
όλους, ιδίως για τους νέους, τους 
εργαζόμενους σε άτυπες μορφές εργασίας 
και τους ευάλωτους εργαζόμενους·

Or. en
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Τροπολογία 98
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μετάβαση προς μια βιομηχανία με 
ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα θα βλάψει 
ορισμένους τομείς και ότι στην πορεία θα 
υπάρξουν αστοχίες που θα προκαλέσουν 
το κλείσιμο επιχειρήσεων και αύξηση της 
ανεργίας·

Or. en

Τροπολογία 99
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Γιώργος Γεωργίου, Sandra Pereira
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έξαρση 
της COVID-19 και τα επακόλουθα μέτρα 
δημόσιας στήριξης των ιδιωτικών 
εταιρειών που συνοδεύτηκαν από μαζικές 
απολύσεις επιβεβαιώνουν την ανάγκη για 
μια βιομηχανική πολιτική η οποία θα 
εγγυάται ποιοτικές θέσεις εργασίας, κατά 
τις φάσεις ανάκαμψης και 
ανασυγκρότησης·

Or. en

Τροπολογία 100
Tom Berendsen
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar 
del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva 
Maydell, Tomas Tobé, Μαρία Σπυράκη, Jerzy Buzek, Pernille Weiss
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. είναι της άποψης ότι η ψηφιακή και 
η περιβαλλοντική μετάβαση πρέπει να 
βρίσκονται στον πυρήνα όλων των 
στρατηγικών της Ένωσης έως το 2050· 
στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να 
καθορίσει μια ολοκληρωμένη βιομηχανική 
στρατηγική η οποία θα διαχειρίζεται αυτές 
τις μεταβάσεις, θα ενισχύει τον 
μετασχηματισμό και θα εγγυάται τη 
στρατηγική αυτονομία της Ένωσης·

1. είναι της άποψης ότι η ψηφιακή και 
η περιβαλλοντική μετάβαση, μια εύρυθμη 
ενιαία αγορά και η ανοικτή στρατηγική 
αυτονομία πρέπει να βρίσκονται στον 
πυρήνα όλων των στρατηγικών της 
Ένωσης και, ως εκ τούτου, πιστεύει ότι 
χρειάζεται γενικός συντονισμός μεταξύ 
των διάφορων προσεγγίσεων, στόχων και 
σκοπών ώστε να επιτευχθεί ένα 
λειτουργικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις 
και τη βιομηχανία μας· στο πλαίσιο αυτό, 
καλεί την Επιτροπή να καθορίσει μια 
ολοκληρωμένη βιομηχανική στρατηγική η 
οποία θα στηρίζει και θα διαχειρίζεται την 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, θα 
ενισχύει τον μετασχηματισμό, θα 
δημιουργεί μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και 
παγκόσμια ανταγωνιστικότητα η οποία 
βασίζεται στην καινοτομία και την 
ψηφιοποίηση στρατηγικών αλυσίδων 
αξίας, θα ενισχύει το επιχειρηματικό 
πνεύμα, θα ενθαρρύνει τη δημιουργία 
νεοφυών επιχειρήσεων και εταιρειών και 
θα βελτιώνει τη στρατηγική 
ανθεκτικότητα και αυτονομία της 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 101
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. είναι της άποψης ότι η ψηφιακή και 
η περιβαλλοντική μετάβαση πρέπει να 
βρίσκονται στον πυρήνα όλων των 
στρατηγικών της Ένωσης έως το 2050· στο 
πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να 

1. είναι της άποψης ότι η ψηφιακή 
μετάβαση πρέπει να βρίσκεται στον 
πυρήνα όλων των στρατηγικών της 
Ένωσης έως το 2050· στο πλαίσιο αυτό, 
καλεί την Επιτροπή να καθορίσει μια 
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καθορίσει μια ολοκληρωμένη βιομηχανική 
στρατηγική η οποία θα διαχειρίζεται αυτές 
τις μεταβάσεις, θα ενισχύει τον 
μετασχηματισμό και θα εγγυάται τη 
στρατηγική αυτονομία της Ένωσης·

ολοκληρωμένη βιομηχανική στρατηγική η 
οποία θα συμπεριλάμβανε την οικονομική 
στήριξη και τα συνοδευτικά μέτρα 
ανάκαμψης και μετατροπής των 
διάφορων βιομηχανικών τομέων, ιδίως 
μέσω των ΜΜΕ, και να εγγυηθεί τη 
στρατηγική αυτονομία της Ένωσης· 
τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να επιδιώξει 
την περιβαλλοντική βιωσιμότητα χωρίς 
να διακυβεύεται η ανταγωνιστικότητα 
και η κοινωνικοοικονομική ευημερία και 
χωρίς την εισαγωγή διακρίσεων έναντι 
οποιασδήποτε μορφής τεχνολογίας που 
μπορεί να συμβάλει στην οικονομική 
βιωσιμότητα της διαδικασίας μετάβασης·

Or. en

Τροπολογία 102
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Dragoș Pîslaru, Bernard Guetta, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Katalin Cseh, Izaskun 
Bilbao Barandica, Nicola Danti, Stéphane Bijoux, Andrus Ansip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. είναι της άποψης ότι η ψηφιακή και 
η περιβαλλοντική μετάβαση πρέπει να 
βρίσκονται στον πυρήνα όλων των 
στρατηγικών της Ένωσης έως το 2050· στο 
πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να 
καθορίσει μια ολοκληρωμένη βιομηχανική 
στρατηγική η οποία θα διαχειρίζεται αυτές 
τις μεταβάσεις, θα ενισχύει τον 
μετασχηματισμό και θα εγγυάται τη 
στρατηγική αυτονομία της Ένωσης·

1. είναι της άποψης ότι η ψηφιακή και 
η περιβαλλοντική μετάβαση, καθώς και η 
στρατηγική υπεροχή και αυτονομία 
πρέπει να βρίσκονται στον πυρήνα όλων 
των στρατηγικών της Ένωσης έως το 
2050· στο πλαίσιο αυτό, καλεί την 
Επιτροπή να καθορίσει μια ολοκληρωμένη 
βιομηχανική στρατηγική η οποία θα 
διαχειρίζεται αυτές τις μεταβάσεις, θα 
ενισχύει τον μετασχηματισμό, θα 
δημιουργεί μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και 
παγκόσμια ανταγωνιστικότητα η οποία 
βασίζεται στην καινοτομία και τις 
στρατηγικές αλυσίδες αξίας, θα ενισχύει 
το επιχειρηματικό πνεύμα, να ενθαρρύνει 
τη δημιουργία και την αναβάθμιση 
νεοφυών επιχειρήσεων και εταιρειών και 
θα βελτιώνει τη στρατηγική 
ανθεκτικότητα και αυτονομία της 
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Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 103
Grzegorz Tobiszowski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. είναι της άποψης ότι η ψηφιακή και 
η περιβαλλοντική μετάβαση πρέπει να 
βρίσκονται στον πυρήνα όλων των 
στρατηγικών της Ένωσης έως το 2050· στο 
πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να 
καθορίσει μια ολοκληρωμένη βιομηχανική 
στρατηγική η οποία θα διαχειρίζεται αυτές 
τις μεταβάσεις, θα ενισχύει τον 
μετασχηματισμό και θα εγγυάται τη 
στρατηγική αυτονομία της Ένωσης·

1. είναι της άποψης ότι η ψηφιακή και 
η περιβαλλοντική μετάβαση πρέπει να 
βρίσκονται στον πυρήνα όλων των 
στρατηγικών της Ένωσης έως το 2050· στο 
πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να 
καθορίσει μια ολοκληρωμένη βιομηχανική 
στρατηγική η οποία θα διαχειρίζεται αυτές 
τις μεταβάσεις, θα προσδιορίσει μια σαφή 
οδό για την επίτευξή τους, μέσω της 
κινητοποίησης κατάλληλων 
χρηματοδοτικών πόρων που καθιστούν 
δυνατή την πραγματοποίηση των 
απαραίτητων επενδύσεων, και θα 
εγγυάται τη στρατηγική αυτονομία της 
Ένωσης στις βασικές αλυσίδες αξίας και 
τις πρώτες ύλες που απαιτούνται για την 
ενεργειακή μετάβαση·

Or. en

Τροπολογία 104
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. είναι της άποψης ότι η ψηφιακή 
και η περιβαλλοντική μετάβαση πρέπει να 
βρίσκονται στον πυρήνα όλων των 

1. είναι της άποψης ότι η μετάβαση 
προς μια οικονομία που θα έχει υψηλή 
αποδοτικότητα ενέργειας και πόρων, θα 
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στρατηγικών της Ένωσης έως το 2050· 
στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να 
καθορίσει μια ολοκληρωμένη βιομηχανική 
στρατηγική η οποία θα διαχειρίζεται αυτές 
τις μεταβάσεις, θα ενισχύει τον 
μετασχηματισμό και θα εγγυάται τη 
στρατηγική αυτονομία της Ένωσης·

βασίζεται εξ ολοκλήρου στις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, με μηδενικές καθαρές 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και 
απαλλαγμένη από τοξικές ουσίες έως το 
2040 πρέπει να βρίσκεται στον πυρήνα 
όλων των στρατηγικών της Ένωσης· στο 
πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να 
καθορίσει μια ολοκληρωμένη βιομηχανική 
στρατηγική η οποία θα διαχειρίζεται αυτές 
τις μεταβάσεις, σύμφωνα με τους στόχους 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, 
θα ενισχύει τον μετασχηματισμό και θα 
εγγυάται την κανονιστική και πολιτική 
βεβαιότητα και τελικώς τη στρατηγική 
αυτονομία της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 105
Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds, Susana Solís Pérez, Martina 
Dlabajová, Bart Groothuis, Morten Petersen, Nicola Beer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. είναι της άποψης ότι η ψηφιακή και 
η περιβαλλοντική μετάβαση πρέπει να 
βρίσκονται στον πυρήνα όλων των 
στρατηγικών της Ένωσης έως το 2050· στο 
πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να 
καθορίσει μια ολοκληρωμένη βιομηχανική 
στρατηγική η οποία θα διαχειρίζεται αυτές 
τις μεταβάσεις, θα ενισχύει τον 
μετασχηματισμό και θα εγγυάται τη 
στρατηγική αυτονομία της Ένωσης·

1. είναι της άποψης ότι η ψηφιακή και 
η περιβαλλοντική μετάβαση, καθώς και η 
τεχνολογική υπεροχή πρέπει να 
βρίσκονται στον πυρήνα όλων των 
στρατηγικών της Ένωσης έως το 2050· στο 
πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να 
καθορίσει μια ολοκληρωμένη βιομηχανική 
στρατηγική η οποία θα διαχειρίζεται αυτές 
τις μεταβάσεις, θα ενισχύει τον 
μετασχηματισμό, θα δημιουργεί 
μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και παγκόσμια 
ανταγωνιστικότητα μέσω του ελεύθερου 
εμπορίου και των ανοικτών αγορών και 
θα βελτιώνει τη στρατηγική αυτονομία και 
ανθεκτικότητα της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 106
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Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Robert Hajšel, Carlo Calenda, Dan Nica

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. είναι της άποψης ότι η ψηφιακή και 
η περιβαλλοντική μετάβαση πρέπει να 
βρίσκονται στον πυρήνα όλων των 
στρατηγικών της Ένωσης έως το 2050· στο 
πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να 
καθορίσει μια ολοκληρωμένη βιομηχανική 
στρατηγική η οποία θα διαχειρίζεται αυτές 
τις μεταβάσεις, θα ενισχύει τον 
μετασχηματισμό και θα εγγυάται τη 
στρατηγική αυτονομία της Ένωσης·

1. είναι της άποψης ότι η ψηφιακή και 
η περιβαλλοντική μετάβαση πρέπει να 
βρίσκονται στον πυρήνα όλων των 
στρατηγικών της Ένωσης έως το 2050· στο 
πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να 
καθορίσει μια ολοκληρωμένη βιομηχανική 
στρατηγική, συμπεριλαμβανομένου ενός 
ισχυρού κανονιστικού πλαισίου, η οποία 
θα διαχειρίζεται αυτές τις μεταβάσεις, θα 
ενισχύει τον μετασχηματισμό και θα 
εγγυάται τη στρατηγική αυτονομία της 
Ένωσης· την κλιματική ουδετερότητα και 
τη διεθνή ανταγωνιστικότητα·

Or. en

Τροπολογία 107
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. είναι της άποψης ότι η ψηφιακή 
και η περιβαλλοντική μετάβαση πρέπει να 
βρίσκονται στον πυρήνα όλων των 
στρατηγικών της Ένωσης έως το 2050· 
στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να 
καθορίσει μια ολοκληρωμένη βιομηχανική 
στρατηγική η οποία θα διαχειρίζεται αυτές 
τις μεταβάσεις, θα ενισχύει τον 
μετασχηματισμό και θα εγγυάται τη 
στρατηγική αυτονομία της Ένωσης·

1. είναι της άποψης ότι η μετάβαση 
προς μια ανθεκτική από κοινωνική, 
οικονομική και περιβαλλοντική άποψη 
κοινωνία πρέπει να βρίσκονται στον 
πυρήνα όλων των στρατηγικών της 
Ένωσης· στο πλαίσιο αυτό, καλεί την 
Επιτροπή να καθορίσει μια ολοκληρωμένη 
βιομηχανική στρατηγική η οποία θα 
διαχειρίζεται αυτές τις μεταβάσεις, θα 
ενισχύει τον μετασχηματισμό και θα 
υλοποιεί την ΕΠΣ, μεριμνά για την 
πολιτική και κανονιστική ασφάλεια, 
καθώς και για τη μακροπρόθεσμη 
ευημερία και τη στρατηγική αυτονομία της 
Ένωσης·
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Or. en

Τροπολογία 108
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. είναι της άποψης ότι η ψηφιακή και 
η περιβαλλοντική μετάβαση πρέπει να 
βρίσκονται στον πυρήνα όλων των 
στρατηγικών της Ένωσης έως το 2050· στο 
πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να 
καθορίσει μια ολοκληρωμένη βιομηχανική 
στρατηγική η οποία θα διαχειρίζεται αυτές 
τις μεταβάσεις, θα ενισχύει τον 
μετασχηματισμό και θα εγγυάται τη 
στρατηγική αυτονομία της Ένωσης·

1. είναι της άποψης ότι η ψηφιακή και 
η περιβαλλοντική μετάβαση πρέπει να 
βρίσκονται στον πυρήνα όλων των 
στρατηγικών της Ένωσης έως το 2050· στο 
πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να 
καθορίσει μια ολοκληρωμένη βιομηχανική 
στρατηγική η οποία θα διαχειρίζεται αυτές 
τις μεταβάσεις, θα ενισχύει τον 
μετασχηματισμό και θα εγγυάται τη 
στρατηγική αυτονομία της Ένωσης, ιδίως 
στις αλυσίδες αξίας και στον εφοδιασμό 
με πρώτες ύλες·

Or. fr

Τροπολογία 109
Miapetra Kumpula-Natri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. είναι της άποψης ότι η ψηφιακή και 
η περιβαλλοντική μετάβαση πρέπει να 
βρίσκονται στον πυρήνα όλων των 
στρατηγικών της Ένωσης έως το 2050· στο 
πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να 
καθορίσει μια ολοκληρωμένη βιομηχανική 
στρατηγική η οποία θα διαχειρίζεται αυτές 
τις μεταβάσεις, θα ενισχύει τον 
μετασχηματισμό και θα εγγυάται τη 
στρατηγική αυτονομία της Ένωσης·

1. είναι της άποψης ότι η ψηφιακή και 
η περιβαλλοντική μετάβαση πρέπει να 
βρίσκονται στον πυρήνα όλων των 
στρατηγικών της Ένωσης έως το 2050· στο 
πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να 
καθορίσει μια ολοκληρωμένη βιομηχανική 
στρατηγική η οποία θα διαχειρίζεται αυτές 
τις μεταβάσεις, θα ενισχύει τον 
μετασχηματισμό και θα εγγυάται τη 
στρατηγική αυτονομία της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων της 
διαθεσιμότητας βασικών πρώτων υλών 
και της ευέλικτης χρήσης δεδομένων σε 
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όλους τους τομείς·

Or. en

Τροπολογία 110
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. είναι της άποψης ότι η ψηφιακή 
και η περιβαλλοντική μετάβαση πρέπει να 
βρίσκονται στον πυρήνα όλων των 
στρατηγικών της Ένωσης έως το 2050· 
στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να 
καθορίσει μια ολοκληρωμένη βιομηχανική 
στρατηγική η οποία θα διαχειρίζεται 
αυτές τις μεταβάσεις, θα ενισχύει τον 
μετασχηματισμό και θα εγγυάται τη 
στρατηγική αυτονομία της Ένωσης·

1. είναι της άποψης ότι η Επιτροπή θα 
πρέπει να καθορίσει μια ολοκληρωμένη 
βιομηχανική στρατηγική η οποία θα 
ενισχύει τον μετασχηματισμό, θα προωθεί 
την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας 
της ΕΕ και θα εγγυάται τη στρατηγική 
αυτονομία της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 111
Marek Paweł Balt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. είναι της άποψης ότι η ψηφιακή και 
η περιβαλλοντική μετάβαση πρέπει να 
βρίσκονται στον πυρήνα όλων των 
στρατηγικών της Ένωσης έως το 2050· στο 
πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να 
καθορίσει μια ολοκληρωμένη βιομηχανική 
στρατηγική η οποία θα διαχειρίζεται αυτές 
τις μεταβάσεις, θα ενισχύει τον 
μετασχηματισμό και θα εγγυάται τη 
στρατηγική αυτονομία της Ένωσης·

1. είναι της άποψης ότι η ψηφιακή και 
η περιβαλλοντική μετάβαση πρέπει να 
βρίσκονται στον πυρήνα όλων των 
στρατηγικών της Ένωσης έως το 2050· στο 
πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να 
καθορίσει μια ολοκληρωμένη βιομηχανική 
στρατηγική η οποία θα διαχειρίζεται αυτές 
τις μεταβάσεις, θα ενισχύει τον 
μετασχηματισμό και θα εγγυάται τη 
στρατηγική αυτονομία της Ένωσης· για 
βασικές πρώτες ύλες και αλυσίδες αξίας·
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Or. en

Τροπολογία 112
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Γιώργος Γεωργίου, Sandra Pereira
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. είναι της άποψης ότι η ψηφιακή και 
η περιβαλλοντική μετάβαση πρέπει να 
βρίσκονται στον πυρήνα όλων των 
στρατηγικών της Ένωσης έως το 2050· στο 
πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να 
καθορίσει μια ολοκληρωμένη βιομηχανική 
στρατηγική η οποία θα διαχειρίζεται αυτές 
τις μεταβάσεις, θα ενισχύει τον 
μετασχηματισμό και θα εγγυάται τη 
στρατηγική αυτονομία της Ένωσης·

1. είναι της άποψης ότι η ψηφιακή και 
η περιβαλλοντική μετάβαση πρέπει να 
βρίσκονται στον πυρήνα όλων των 
στρατηγικών της Ένωσης έως το 2050· στο 
πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να 
καθορίσει μια ολοκληρωμένη βιομηχανική 
στρατηγική η οποία θα διαχειρίζεται αυτές 
τις μεταβάσεις, θα ενισχύει τον 
μετασχηματισμό, εγγυάται τις ποιοτικές 
θέσεις εργασίας και την ισότιμη 
ανάπτυξη των εδαφών της ΕΕ στο 
πλαίσιο της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 113
Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Carlos Zorrinho, Tsvetelina 
Penkova, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. είναι της άποψης ότι η ψηφιακή και 
η περιβαλλοντική μετάβαση πρέπει να 
βρίσκονται στον πυρήνα όλων των 
στρατηγικών της Ένωσης έως το 2050· στο 
πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να 
καθορίσει μια ολοκληρωμένη βιομηχανική 
στρατηγική η οποία θα διαχειρίζεται αυτές 
τις μεταβάσεις, θα ενισχύει τον 
μετασχηματισμό και θα εγγυάται τη 
στρατηγική αυτονομία της Ένωσης·

1. είναι της άποψης ότι η ψηφιακή και 
η περιβαλλοντική μετάβαση πρέπει να 
βρίσκονται στον πυρήνα όλων των 
στρατηγικών της Ένωσης έως το 2050· στο 
πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να 
καθορίσει μια ολοκληρωμένη βιομηχανική 
στρατηγική η οποία θα διαχειρίζεται αυτές 
τις μεταβάσεις, θα ενισχύει τον 
μετασχηματισμό και θα εγγυάται τη 
στρατηγική αυτονομία της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των οικείων 
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αλυσίδων αξίας·

Or. en

Τροπολογία 114
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar, Adriana Maldonado López, 
Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Tsvetelina Penkova, Nicolás González 
Casares, Romana Jerković

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. είναι της άποψης ότι η ψηφιακή και 
η περιβαλλοντική μετάβαση πρέπει να 
βρίσκονται στον πυρήνα όλων των 
στρατηγικών της Ένωσης έως το 2050· στο 
πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να 
καθορίσει μια ολοκληρωμένη βιομηχανική 
στρατηγική η οποία θα διαχειρίζεται αυτές 
τις μεταβάσεις, θα ενισχύει τον 
μετασχηματισμό και θα εγγυάται τη 
στρατηγική αυτονομία της Ένωσης·

1. είναι της άποψης ότι η ψηφιακή και 
η περιβαλλοντική μετάβαση πρέπει να 
βρίσκονται στον πυρήνα όλων των 
στρατηγικών της Ένωσης έως το 2050· στο 
πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να 
καθορίσει μια ολοκληρωμένη βιομηχανική 
στρατηγική η οποία θα διαχειρίζεται αυτές 
τις μεταβάσεις, θα ενισχύει τον 
μετασχηματισμό και θα εγγυάται τη 
στρατηγική αυτονομία της Ένωσης, χωρίς 
να αφήνεται κανείς στο περιθώριο·

Or. en

Τροπολογία 115
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. συστήνει στην Επιτροπή να 
αξιολογήσει τον ρόλο ως επιταχυντή της 
μετάβασης της ευρωπαϊκής παραγωγικής 
ικανότητας και ανταγωνιστικότητας στη 
νέα βιομηχανική εποχή εισάγοντας 
πολιτικές προτάσεις που επικεντρώνονται 
τόσο στην πλευρά της προσφοράς όσο και 
στην πλευρά της ζήτησης της 
τεχνολογίας· υπογραμμίζει ότι τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ, και ιδίως η Ευρωπαϊκή 
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Επιτροπή θα πρέπει να ενισχύσει τις 
δραστηριότητές της για την παροχή 
στήριξης στην εμπορεύσιμη καινοτομία 
(πλευρά της προσφοράς), λαμβάνοντας 
ωστόσο υπόψη ότι πρέπει να καταστεί 
πιο πειθαρχημένη όσον αφορά τους 
διαύλους μεταφοράς τεχνολογίας από το 
εργαστήριο στην αγορά, καθορίζοντας 
συναφείς βασικούς δείκτες επιδόσεων, 
όταν γίνεται χρήση του προϋπολογισμού 
της ΕΕ για τη στήριξη έργων 
βιομηχανικής καινοτομίας· υπογραμμίζει 
ότι η σημαντική δέσμευση σε ενέργειες 
που τονώνουν την πλευρά της ζήτησης 
της βιομηχανικής καινοτομίας έχουν 
επίσης καίρια σημασία για την επιτυχία 
οποιασδήποτε βιομηχανικής ανάπτυξης 
της ΕΕ και συστήνει ένθερμα την 
ανάπτυξη μιας πολιτικής η οποία θα 
παρέχει κίνητρα για τη δέσμευση των 
βιομηχανικών οργανισμών και 
επιχειρήσεων, ιδίως των 
κληροδοτημένων τομέων, στις 
λειτουργίες οικοσυστημάτων 
καινοτομίας·

Or. en

Τροπολογία 116
Tom Berendsen
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar 
del Castillo Vera, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Μαρία Σπυράκη, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. πιστεύει ότι η βιομηχανική 
στρατηγική πρέπει να περιγράφει 
συνοπτικά την εργαλειοθήκη των μέσων 
που μπορούν να εφαρμοστούν 
εξατομικευμένα για κάθε τομέα ή 
οικοσύστημα και συντονίζονται με τα 
κράτη μέλη και που εξορθολογίζουν τις 
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ευρωπαϊκές πολιτικές και μέσα·

Or. en

Τροπολογία 117
Pernille Weiss, Ivan Štefanec, Tom Berendsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. είναι της άποψης ότι η ψηφιακή 
και η περιβαλλοντική μετάβαση πρέπει να 
βρίσκονται στον πυρήνα όλων των 
στρατηγικών της Ένωσης έως το 2050· 
στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να 
καθορίσει μια ολοκληρωμένη 
βιομηχανική στρατηγική η οποία θα 
διαχειρίζεται αυτές τις μεταβάσεις, θα 
ενισχύει τον μετασχηματισμό και θα 
εγγυάται τη στρατηγική αυτονομία της 
Ένωσης, την αναγνώριση και την 
ενθάρρυνση των πρωτοπόρων ανά τομέα, 
που λειτουργούν ως πρότυπα καινοτομίας 
και ευέλικτης επιχειρηματικής ανάπτυξης 
προς μίμηση·

Or. en

Τροπολογία 118
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. συστήνει στην Επιτροπή να 
δομήσει μια στρατηγική που θα ενισχύει 
τον ρόλο των ευρωπαϊκών κόμβων 
ψηφιακής καινοτομίας και των 
υφιστάμενων οικοσυστημάτων 
καινοτομίας στην Ευρώπη στην αλυσίδα 
αξίας των βιομηχανιών της ΕΕ· 
υποδεικνύει ότι είναι αναγκαίο να 
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δημιουργηθεί μια στρατηγική η οποία 
διερευνά τη βέλτιστη θέση του 
ευρωπαϊκού βιομηχανικού 
μετασχηματισμού στον χώρο μεταξύ 
επαγγελματικής καινοτομίας και 
ανοικτής καινοτομίας· είναι της άποψης 
ότι η αδιάκριτη έγκριση ανοικτών 
προγραμμάτων καινοτομίας δεν συνάδει 
απαραιτήτως με τα παγκόσμια 
ανταγωνιστικά συμφέροντα της ΕΕ και 
προτείνει ένα πρόγραμμα ανοικτής 
καινοτομίας, αλλά εντός του πλαισίου 
ευρωπαϊκών οικοσυστημάτων 
καινοτομίας· στην ίδια κατεύθυνση, 
συστήνει τον σχεδιασμό μιας 
στρατηγικής καινοτομίας για μεγάλες 
εταιρείες, εταιρείες μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης και ΜΜΕ, που συνδέει 
τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις με τους 
παρόχους τεχνολογίας, και ιδίως τις 
νεοφυείς επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 119
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. συνιστά στην Επιτροπή να 
τονώσει την ποσότητα και την ποιότητα 
της καινοτομίας και της τεχνολογίας στις 
ευρωπαϊκές βιομηχανίες που 
δημιουργείται και μεταδίδεται από τις 
ευρωπαϊκές νεοφυείς επιχειρήσεις, 
παρέχοντας διακριτό ορισμό των 
νεοφυών επιχειρήσεων από τις ΜΜΕ· 
τονίζει ότι μια νεοφυής επιχείρηση, 
αντίθετα από τη ΜΜΕ, έχει διαφορετική 
οργανωτική δομή, διακριτές 
χρηματοδοτικές ανάγκες και διακριτή 
έκθεση στον κίνδυνο που την 
προσδιορίζουν ως διαφορετική οντότητα 
στο επιχειρηματικό οικοσύστημα με 
διαφορετικές ευθύνες και οικονομικές 
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δεσμεύσεις κατά τη μεταφορά 
τεχνολογίας στη βιομηχανική 
παραγωγικότητα της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 120
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1δ. συστήνει στην Επιτροπή να 
καταρτίσει μια ολοκληρωμένη 
στρατηγική επενδύσεων υποδομών στον 
χώρο της ασφάλειας του κυβερνοχώρου 
5G/6G και του βιομηχανικού διαδικτύου 
των πραγμάτων που θα επιτρέψει την 
ταχεία κλιμάκωση και μετάβαση των 
ευρωπαϊκών βιομηχανιών στη νέα 
βιομηχανική εποχή· τονίζει τη 
στρατηγική σημασία ενός ευρωπαϊκού 
νέφους, καθώς και την ανάγκη για 
εναλλακτικές ευέλικτης αποθήκευσης και 
διαχείρισης δεδομένων σε νέφος, όπως οι 
ικανότητες υπολογιστικής ομίχλης, 
υπολογιστικής αρχιτεκτονικής mist και 
υπολογιστικής άκρων· συστήνει την 
περαιτέρω ανάπτυξη ικανοτήτων μιας 
ευρωπαϊκής αγοράς ημιαγωγών, διότι, 
καθώς είναι πιθανόν να σχεδιαστεί η 
επιδιωκόμενη πολιτική ελέγχου 
δεδομένων, η διαλειτουργικότητα και η 
ασφάλεια των διασυνδεδεμένων 
μηχανημάτων στο μικροκύκλωμα, όταν 
μια ευρωπαϊκή ικανότητα σε αυτόν τον 
βιομηχανικό τομέα είναι στρατηγικής 
σημασίας ως προς την παγκόσμια 
ανταγωνιστική θέση της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 121
Εύα Καϊλή
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1ε. συστήνει στην Επιτροπή και την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που 
αποτελούν τους φορείς εφαρμογής των 
επενδυτικών μέσων, όπως το πρόγραμμα 
InvestEU και άλλα παρεμφερή 
προγράμματα, να επιταχύνουν τη 
συμμετοχή των κρατών μελών 
επιτρέποντάς τους, όταν επενδύουν σε 
περιοχές, όπως οι υποδομές, η καινοτομία 
και οι δεξιότητες και στην ανάπτυξη 
νεοφυών επιχειρήσεων, το κόστος της 
συμμετοχής τους δεν θα πρέπει να 
θεωρείται ως «μακροοικονομική 
υποχρέωση» στο πλαίσιο του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης· αυτό θα 
επιταχύνει την απορρόφηση της 
χρηματοδότησης και θα βελτιώσει τη 
στόχευση σε βιομηχανικά έργα με μεγάλη 
προστιθέμενη αξία·

Or. en

Τροπολογία 122
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1στ. πιστεύει ότι η Επιτροπή και τα 
άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ διαθέτουν 
μεγάλη ικανότητα να αναπτύσσουν και να 
χρησιμοποιούν καινοτόμες και 
αναδυόμενες τεχνολογίες και να τις 
δοκιμάζουν προτού τις μεταφέρουν στις 
ευρωπαϊκές βιομηχανίες μέσω 
περιπτώσεων εφαρμογής· Αυτός ο ρόλος 
των θεσμικών οργάνων της ΕΕ συμβάλλει 
καθοριστικά στον πειραματισμό με την 
τεχνολογία προτού τεθεί σε χρήση στις 
ιδιωτικές και δημόσιες αλυσίδες αξίας· 



PE653.874v01-00 72/197 AM\1208889EL.docx

EL

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ εν γένει και η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ειδικότερα θα 
πρέπει να συνεχίσουν να διαδραματίζουν 
τον καθοριστικό ρόλο που 
διαδραματίζουν επί του παρόντος με τη 
χρηματοδότηση εταίρων καινοτομίας 
(όπως πανεπιστήμια και ερευνητικά 
ιδρύματα) και να εξακολουθήσουν να 
χρησιμοποιούν καινοτόμες τεχνολογίες· 
Ωστόσο, αυτό είναι απαραίτητο να συμβεί 
μέσω μηχανισμών που περιορίζουν τον 
οικονομικό, τεχνολογικό, λειτουργικό 
κίνδυνο και τον κίνδυνο φήμης που είναι 
τώρα συσσωρευμένοι· Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή θα πρέπει να δομήσει κύριους 
δείκτες επιδόσεων, ποιοτικά πρότυπα και 
μηχανισμούς επιμερισμού των κινδύνων 
στην πολιτική της για τις δημόσιες 
συμβάσεις, καθώς και να αναπτύξει το 
νομικό και δημοσιονομικό πλαίσιο που θα 
επιτρέψει τη σύνδεσή της με 
οικοσυστήματα καινοτομίας· Η 
χρηματοδότηση χρήσιμων για τη 
βιομηχανία τεχνολογιών από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ θα πρέπει να 
παράγει εμπορεύσιμες λύσεις και 
ευρεσιτεχνίες, όπου είναι εφικτό, και τα 
δικαιώματα εκμετάλλευσης αυτών των 
ευρεσιτεχνιών θα πρέπει να 
καταβάλλονται στην ΕΕ, όταν η 
εμπορευματοποίηση του προϊόντος είναι 
κερδοφόρα, προκειμένου η ΕΕ να 
χρησιμοποιεί αυτές τις εισπράξεις για 
περαιτέρω επενδύσεις στην έρευνα και 
ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 123
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Bernard Guetta, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, 
Katalin Cseh, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Stéphane Bijoux, Andrus Ansip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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2. έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η 
δυναμική της αγοράς μόνη της δεν αρκεί 
για να θεραπεύσει τα ρήγματα που 
δημιουργούνται κατά τη διαδικασία 
μετασχηματισμού, εάν δεν υπάρχει 
κατάλληλη διαχείριση των μεταβάσεων και 
ισχυρές βιομηχανικές πολιτικές· έχει 
επίσης επίγνωση του γεγονότος ότι, παρά 
το γεγονός ότι οι αγορές, ο ανταγωνισμός 
και η καινοτομία προωθούν ένθερμα τον 
μετασχηματισμό, τον αντίκτυπο των εν 
λόγω μετασχηματισμών τον 
αντιμετωπίζουν η κοινωνία και το 
περιβάλλον· θεωρεί ότι η εξισορρόπηση 
του αριθμού των θέσεων εργασίας που 
χάνονται στους παραδοσιακούς κλάδους με 
τις νέες θέσεις εργασίας που 
δημιουργούνται στον ψηφιακό και στον 
περιβαλλοντικό τομέα δεν αρκεί από μόνη 
της, δεδομένου ότι αυτές οι νέες θέσεις 
εργασίας δεν δημιουργούνται στις ίδιες 
περιφέρειες ούτε αναλαμβάνονται από 
τους ίδιους εργαζόμενους· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι 
οι εν λόγω μεταβάσεις είναι κοινωνικά 
δίκαιες και ότι κάθε δράση που αποσκοπεί 
στην επιτάχυνση μιας διαδικασίας 
μετασχηματισμού (ψηφιακού, 
περιβαλλοντικού κ.λπ.) συνοδεύεται από 
αντίστοιχη πρωτοβουλία για την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την εκ 
νέου κατάρτιση των εργαζομένων, με 
στόχο τη διαχείριση των αποτελεσμάτων 
της εν λόγω ταχείας διαδικασίας τόσο για 
τις περιφέρειες όσο και για τα άτομα·

2. ζητεί μια βιομηχανική στρατηγική 
χωρίς αποκλεισμούς που 
συμπεριλαμβάνει όλα τα βιομηχανικά 
οικοσυστήματα, τις ΜΜΕ, τις 
περιφέρειες, τις κοινότητες και τους 
εργαζόμενους κατά την ανάπτυξη και την 
εφαρμογή της· έχει επίγνωση του 
γεγονότος ότι η δυναμική της αγοράς μόνη 
της δεν αρκεί για να θεραπεύσει τα 
ρήγματα που δημιουργούνται κατά τη 
διαδικασία μετασχηματισμού, εάν δεν 
υπάρχει κατάλληλη διαχείριση των 
μεταβάσεων και ισχυρές βιομηχανικές 
πολιτικές· έχει επίσης επίγνωση του 
γεγονότος ότι, παρά το γεγονός ότι οι 
αγορές, ο ανταγωνισμός και η καινοτομία 
προωθούν ένθερμα τον μετασχηματισμό, 
τον αντίκτυπο των εν λόγω 
μετασχηματισμών τον αντιμετωπίζουν η 
κοινωνία και το περιβάλλον· θεωρεί ότι η 
εξισορρόπηση του αριθμού των θέσεων 
εργασίας που χάνονται στους 
παραδοσιακούς κλάδους με τις νέες θέσεις 
εργασίας που δημιουργούνται στον 
ψηφιακό και στον περιβαλλοντικό τομέα 
δεν αρκεί από μόνη της, δεδομένου ότι 
αυτές οι νέες θέσεις εργασίας δεν 
δημιουργούνται στις ίδιες περιφέρειες ούτε 
αναλαμβάνονται από τους ίδιους 
εργαζόμενους· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η ευρωπαϊκή 
παραγωγή βασικών προϊόντων, όπως τα 
υλικά έντασης εκπομπών, 
μετασχηματίζεται σε καθαρότερη 
εναλλακτική, αντί να αντικαθίστανται 
από εισαγωγές των ίδιων προϊόντων και 
ότι οι εν λόγω μεταβάσεις είναι κοινωνικά 
δίκαιες, συμβαδίζουν με την πλήρη 
εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων, τα βελτιωμένο 
κοινωνικό και βιοτικό επίπεδο και καλές 
συνθήκες εργασίας, και ότι κάθε δράση 
που αποσκοπεί στην επιτάχυνση μιας 
διαδικασίας μετασχηματισμού (ψηφιακού, 
περιβαλλοντικού κ.λπ.) συνοδεύεται από 
αντίστοιχη πρωτοβουλία για την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την εκ 
νέου κατάρτιση των εργαζομένων, με 
στόχο τη διαχείριση των αποτελεσμάτων 
της εν λόγω ταχείας διαδικασίας τόσο για 
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τις περιφέρειες όσο και για τα πλέον 
ευάλωτα άτομα· καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να προβλέψουν και να 
χαρτογραφήσουν τις ανάγκες της 
βιομηχανίας για ειδικευμένο εργατικό 
δυναμικό προκειμένου να υπάρξουν 
στρατηγικές δεξιοτήτων που υπερβαίνουν 
την αναντιστοιχία ζήτησης και 
προσφοράς εργατικού δυναμικού, να 
αναπτύξουν μια οικονομία που βασίζεται 
στη γνώση η οποία δίνει στους πολίτες τη 
δυνατότητα να προσαρμοστούν και να 
επιταχύνουν την ψηφιακή και 
περιβαλλοντική μετάβαση· ζητεί από την 
Επιτροπή να κάνει πλήρη χρήση και να 
αυξήσει τα ποσά που διατίθενται στο 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση για την οικονομική 
στήριξη των απολυμένων εργαζόμενων, 
ως αποτέλεσμα αναδιάρθρωσης λόγω της 
COVID-19 ή λόγω ψηφιακών και 
περιβαλλοντικών μετασχηματισμών, για 
την επανεκπαίδευση, την απόκτηση νέων 
δεξιοτήτων και την επανένταξη στην 
αγορά εργασίας σε τομείς του μέλλοντος·

Or. en

Τροπολογία 124
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η 
δυναμική της αγοράς μόνη της δεν αρκεί 
για να θεραπεύσει τα ρήγματα που 
δημιουργούνται κατά τη διαδικασία 
μετασχηματισμού, εάν δεν υπάρχει 
κατάλληλη διαχείριση των μεταβάσεων και 
ισχυρές βιομηχανικές πολιτικές· έχει 
επίσης επίγνωση του γεγονότος ότι, παρά 
το γεγονός ότι οι αγορές, ο ανταγωνισμός 
και η καινοτομία προωθούν ένθερμα τον 
μετασχηματισμό, τον αντίκτυπο των εν 

2. έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η 
δυναμική της αγοράς μόνη της δεν αρκεί 
για να θεραπεύσει τα ρήγματα που 
δημιουργούνται κατά τη διαδικασία 
μετασχηματισμού, εάν δεν υπάρχει 
κατάλληλη διαχείριση των μεταβάσεων και 
ισχυρές βιομηχανικές πολιτικές· έχει 
επίσης επίγνωση του γεγονότος ότι, παρά 
το γεγονός ότι οι αγορές, ο ανταγωνισμός 
και η καινοτομία προωθούν ένθερμα τον 
μετασχηματισμό, τον αντίκτυπο των εν 
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λόγω μετασχηματισμών τον 
αντιμετωπίζουν η κοινωνία και το 
περιβάλλον· θεωρεί ότι η εξισορρόπηση 
του αριθμού των θέσεων εργασίας που 
χάνονται στους παραδοσιακούς κλάδους με 
τις νέες θέσεις εργασίας που 
δημιουργούνται στον ψηφιακό και στον 
περιβαλλοντικό τομέα δεν αρκεί από μόνη 
της, δεδομένου ότι αυτές οι νέες θέσεις 
εργασίας δεν δημιουργούνται στις ίδιες 
περιφέρειες ούτε αναλαμβάνονται από 
τους ίδιους εργαζόμενους· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι 
οι εν λόγω μεταβάσεις είναι κοινωνικά 
δίκαιες και ότι κάθε δράση που αποσκοπεί 
στην επιτάχυνση μιας διαδικασίας 
μετασχηματισμού (ψηφιακού, 
περιβαλλοντικού κ.λπ.)· συνοδεύεται από 
αντίστοιχη πρωτοβουλία για την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την εκ 
νέου κατάρτιση των εργαζομένων, με 
στόχο τη διαχείριση των αποτελεσμάτων 
της εν λόγω ταχείας διαδικασίας τόσο για 
τις περιφέρειες όσο και για τα άτομα·

λόγω μετασχηματισμών τον 
αντιμετωπίζουν η κοινωνία και το 
περιβάλλον· θεωρεί ότι η εξισορρόπηση 
του αριθμού των θέσεων εργασίας που 
χάνονται στους παραδοσιακούς κλάδους με 
τις νέες θέσεις εργασίας μέσω του 
ψηφιακού και συμβατού με το κλίμα και 
το περιβάλλον μετασχηματισμού της 
βιομηχανίας δεν αρκεί, καθώς αυτές οι 
νέες θέσεις εργασίας είναι πιθανόν να μην 
δημιουργούνται στις ίδιες περιφέρειες ούτε 
να αναλαμβάνονται από τους ίδιους 
εργαζόμενους· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι εν λόγω 
μεταβάσεις είναι κοινωνικά δίκαιες και ότι 
κάθε δράση που αποσκοπεί στην 
επιτάχυνση μιας διαδικασίας 
μετασχηματισμού (ψηφιακού, οικολογικού 
κ.λπ.)· συνοδεύεται από αντίστοιχες 
πολιτικές και απτές δράσεις που 
αποσκοπούν στη διαχείριση των 
αποτελεσμάτων της εν λόγω επιτάχυνσης 
τόσο για τις περιφέρειες όσο και για τα 
άτομα· είναι πεπεισμένο ότι η 
βιομηχανική πολιτική πρέπει να 
βασίζεται σε έναν ισχυρό κοινωνικό 
πυλώνα και να επιλαμβάνεται εγκαίρως 
των κοινωνικών συνεπειών της δομικής 
αλλαγής· πράγματι, η διπλή ψηφιακή και 
οικολογική μετάβαση θα αλλάξει 
σημαντικά τον τρόπο ζωής και εργασίας 
μας· τονίζει ότι, για τον σκοπό αυτό, 
πρέπει να δοθεί έμφαση στην 
περιφερειακή και κοινωνική συνοχή και 
στην πρόβλεψη και τη διαχείριση της 
αναδιάρθρωσης, τον καθορισμό των 
μελλοντικών δεξιοτήτων, καθώς και 
αυξημένη επένδυση στους ανθρώπινους 
πόρους, στοχευμένες εκπαιδεύσεις και 
απόκτηση νέων δεξιοτήτων και 
διαδικασίες περιφερειακού 
μετασχηματισμού, προκειμένου να 
παρασχεθούν στα άτομα και τις 
περιφέρειες μελλοντικές προοπτικές και 
εισόδημα, και στη βιομηχανία 
ειδικευμένους εργαζόμενους.

Or. en
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Τροπολογία 125
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η 
δυναμική της αγοράς μόνη της δεν αρκεί 
για να θεραπεύσει τα ρήγματα που 
δημιουργούνται κατά τη διαδικασία 
μετασχηματισμού, εάν δεν υπάρχει 
κατάλληλη διαχείριση των μεταβάσεων και 
ισχυρές βιομηχανικές πολιτικές· έχει 
επίσης επίγνωση του γεγονότος ότι, παρά 
το γεγονός ότι οι αγορές, ο ανταγωνισμός 
και η καινοτομία προωθούν ένθερμα τον 
μετασχηματισμό, τον αντίκτυπο των εν 
λόγω μετασχηματισμών τον 
αντιμετωπίζουν η κοινωνία και το 
περιβάλλον· θεωρεί ότι η εξισορρόπηση 
του αριθμού των θέσεων εργασίας που 
χάνονται στους παραδοσιακούς κλάδους με 
τις νέες θέσεις εργασίας που 
δημιουργούνται στον ψηφιακό και στον 
περιβαλλοντικό τομέα δεν αρκεί από μόνη 
της, δεδομένου ότι αυτές οι νέες θέσεις 
εργασίας δεν δημιουργούνται στις ίδιες 
περιφέρειες ούτε αναλαμβάνονται από 
τους ίδιους εργαζόμενους· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι 
οι εν λόγω μεταβάσεις είναι κοινωνικά 
δίκαιες και ότι κάθε δράση που αποσκοπεί 
στην επιτάχυνση μιας διαδικασίας 
μετασχηματισμού (ψηφιακού, 
περιβαλλοντικού κ.λπ.) συνοδεύεται από 
αντίστοιχη πρωτοβουλία για την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την εκ 
νέου κατάρτιση των εργαζομένων, με 
στόχο τη διαχείριση των αποτελεσμάτων 
της εν λόγω ταχείας διαδικασίας τόσο για 
τις περιφέρειες όσο και για τα άτομα·

2. έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η 
δυναμική της αγοράς μόνη της δεν αρκεί 
για να θεραπεύσει τα ρήγματα που 
δημιουργούνται κατά τη διαδικασία 
μετασχηματισμού, εάν δεν υπάρχει 
κατάλληλη διαχείριση των μεταβάσεων και 
ισχυρές βιομηχανικές πολιτικές· έχει 
επίσης επίγνωση του γεγονότος ότι, παρά 
το γεγονός ότι οι αγορές, ο ανταγωνισμός 
και η καινοτομία προωθούν ένθερμα τον 
μετασχηματισμό, τον αντίκτυπο των εν 
λόγω μετασχηματισμών τον 
αντιμετωπίζουν η κοινωνία και το 
περιβάλλον· θεωρεί ότι η εξισορρόπηση 
του αριθμού των θέσεων εργασίας που 
χάνονται στους παραδοσιακούς κλάδους με 
τις νέες θέσεις εργασίας που 
δημιουργούνται στον ψηφιακό και στον 
πράσινο τομέα δεν αρκεί από μόνη της, 
δεδομένου ότι αυτές οι νέες θέσεις 
εργασίας ενδέχεται να μην δημιουργούνται 
στις ίδιες περιφέρειες ούτε να 
αναλαμβάνονται από τους ίδιους 
εργαζόμενους· θεωρεί ότι ο βιομηχανικός 
μετασχηματισμός αποτελεί ευκαιρία για 
επιτάχυνση της σταδιακής κατάργησης 
των ορυκτών καυσίμων 
(συμπεριλαμβανομένου του φυσικού 
αερίου και όλων των αερίων που 
προέρχονται από ορυκτά καύσιμα) και 
για επένδυση σε ανανεώσιμη, καθαρή και 
πράσινη παραγωγή, διασφαλίζοντας ότι 
δεν αφήνεται κανείς στο περιθώριο· 
καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι οι εν λόγω μεταβάσεις 
είναι κοινωνικά δίκαιες και ότι κάθε δράση 
που αποσκοπεί στην επιτάχυνση μιας 
διαδικασίας μετασχηματισμού (ψηφιακού, 
περιβαλλοντικού κ.λπ.) συνοδεύεται από 
ολοκληρωμένο όραμα και αντίστοιχη 
πρωτοβουλία για να βοηθήσει το εργατικό 
δυναμικό να είναι όσο πιο προσαρμοστικό 
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γίνεται, μεταξύ άλλων μέσω 
πρωτοβουλιών αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων και εκ νέου κατάρτισης των 
εργαζομένων, με στόχο να μην αφεθεί 
κανείς στο περιθώριο και τη διαχείριση 
των αποτελεσμάτων της εν λόγω 
μετάβασης τόσο για τις περιφέρειες όσο 
και για τα άτομα· τονίζει εν προκειμένω 
τη σημασία των ψηφιακών δεξιοτήτων 
και των προσεγγίσεων που αφορούν τη 
δια βίου μάθηση·

Or. en

Τροπολογία 126
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares, Romana Jerković

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η 
δυναμική της αγοράς μόνη της δεν αρκεί 
για να θεραπεύσει τα ρήγματα που 
δημιουργούνται κατά τη διαδικασία 
μετασχηματισμού, εάν δεν υπάρχει 
κατάλληλη διαχείριση των μεταβάσεων και 
ισχυρές βιομηχανικές πολιτικές· έχει 
επίσης επίγνωση του γεγονότος ότι, παρά 
το γεγονός ότι οι αγορές, ο ανταγωνισμός 
και η καινοτομία προωθούν ένθερμα τον 
μετασχηματισμό, τον αντίκτυπο των εν 
λόγω μετασχηματισμών τον 
αντιμετωπίζουν η κοινωνία και το 
περιβάλλον· θεωρεί ότι η εξισορρόπηση 
του αριθμού των θέσεων εργασίας που 
χάνονται στους παραδοσιακούς κλάδους με 
τις νέες θέσεις εργασίας που 
δημιουργούνται στον ψηφιακό και στον 
περιβαλλοντικό τομέα δεν αρκεί από μόνη 
της, δεδομένου ότι αυτές οι νέες θέσεις 
εργασίας δεν δημιουργούνται στις ίδιες 
περιφέρειες ούτε αναλαμβάνονται από 
τους ίδιους εργαζόμενους· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι 
οι εν λόγω μεταβάσεις είναι κοινωνικά 

2. έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η 
δυναμική της αγοράς μόνη της δεν αρκεί 
για να θεραπεύσει τα ρήγματα που 
δημιουργούνται κατά τη διαδικασία 
μετασχηματισμού, εάν δεν υπάρχει 
κατάλληλη διαχείριση των μεταβάσεων και 
ισχυρές βιομηχανικές πολιτικές· έχει 
επίσης επίγνωση του γεγονότος ότι, παρά 
το γεγονός ότι οι αγορές, ο ανταγωνισμός 
και η καινοτομία προωθούν ένθερμα τον 
μετασχηματισμό, τον αντίκτυπο των εν 
λόγω μετασχηματισμών τον 
αντιμετωπίζουν η κοινωνία και το 
περιβάλλον· θεωρεί ότι η εξισορρόπηση 
του αριθμού των θέσεων εργασίας που 
χάνονται στους παραδοσιακούς κλάδους με 
τις νέες θέσεις εργασίας που 
δημιουργούνται στον ψηφιακό και στον 
περιβαλλοντικό τομέα δεν αρκεί από μόνη 
της, δεδομένου ότι αυτές οι νέες θέσεις 
εργασίας δεν δημιουργούνται στις ίδιες 
περιφέρειες ούτε αναλαμβάνονται από 
τους ίδιους εργαζόμενους, λαμβάνοντας 
ιδιαιτέρως υπόψη τις ανισότητες μεταξύ 
των φύλων στην αγορά εργασίας οι οποίες 
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δίκαιες και ότι κάθε δράση που αποσκοπεί 
στην επιτάχυνση μιας διαδικασίας 
μετασχηματισμού (ψηφιακού, 
περιβαλλοντικού κ.λπ.) συνοδεύεται από 
αντίστοιχη πρωτοβουλία για την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την εκ 
νέου κατάρτιση των εργαζομένων, με 
στόχο τη διαχείριση των αποτελεσμάτων 
της εν λόγω ταχείας διαδικασίας τόσο για 
τις περιφέρειες όσο και για τα άτομα·

έχουν επίδραση στην ικανότητα 
κινητικότητας ή μετεγκατάστασης των 
εργαζομένων· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι εν λόγω 
μεταβάσεις είναι κοινωνικά δίκαιες και ότι 
κάθε δράση που αποσκοπεί στην 
επιτάχυνση μιας διαδικασίας 
μετασχηματισμού (ψηφιακού, 
περιβαλλοντικού κ.λπ.) συνοδεύεται από 
αντίστοιχη πρωτοβουλία για την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την εκ 
νέου κατάρτιση των εργαζομένων και να 
επενδύσει σε εναλλακτικούς οικονομικούς 
τομείς, ιδίως σε κάποιες περιφέρειες με 
υψηλή ανεργία και λιγότερο 
διαφοροποιημένες οικονομίες, με στόχο 
τη διαχείριση των αποτελεσμάτων της εν 
λόγω ταχείας διαδικασίας τόσο για τις 
περιφέρειες όσο και για τα άτομα·

Or. en

Τροπολογία 127
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η 
δυναμική της αγοράς μόνη της δεν αρκεί 
για να θεραπεύσει τα ρήγματα που 
δημιουργούνται κατά τη διαδικασία 
μετασχηματισμού, εάν δεν υπάρχει 
κατάλληλη διαχείριση των μεταβάσεων και 
ισχυρές βιομηχανικές πολιτικές· έχει 
επίσης επίγνωση του γεγονότος ότι, παρά 
το γεγονός ότι οι αγορές, ο ανταγωνισμός 
και η καινοτομία προωθούν ένθερμα τον 
μετασχηματισμό, τον αντίκτυπο των εν 
λόγω μετασχηματισμών τον 
αντιμετωπίζουν η κοινωνία και το 
περιβάλλον· θεωρεί ότι η εξισορρόπηση 
του αριθμού των θέσεων εργασίας που 
χάνονται στους παραδοσιακούς κλάδους με 
τις νέες θέσεις εργασίας που 
δημιουργούνται στον ψηφιακό και στον 

2. έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η 
δυναμική της αγοράς μόνη της δεν αρκεί 
για να θεραπεύσει τα ρήγματα που 
δημιουργούνται κατά τη διαδικασία 
μετασχηματισμού, εάν δεν υπάρχει 
κατάλληλη διαχείριση των μεταβάσεων και 
ισχυρές βιομηχανικές πολιτικές· έχει 
επίσης επίγνωση του γεγονότος ότι, παρά 
το γεγονός ότι οι αγορές, ο ανταγωνισμός 
και η καινοτομία προωθούν ένθερμα τον 
μετασχηματισμό, τον αντίκτυπο των εν 
λόγω μετασχηματισμών τον 
αντιμετωπίζουν η κοινωνία και το 
περιβάλλον· θεωρεί ότι η εξισορρόπηση 
του αριθμού των θέσεων εργασίας που 
χάνονται στους παραδοσιακούς κλάδους με 
τις νέες θέσεις εργασίας που 
δημιουργούνται στον ψηφιακό και στον 
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περιβαλλοντικό τομέα δεν αρκεί από μόνη 
της, δεδομένου ότι αυτές οι νέες θέσεις 
εργασίας δεν δημιουργούνται στις ίδιες 
περιφέρειες ούτε αναλαμβάνονται από 
τους ίδιους εργαζόμενους· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι 
οι εν λόγω μεταβάσεις είναι κοινωνικά 
δίκαιες και ότι κάθε δράση που αποσκοπεί 
στην επιτάχυνση μιας διαδικασίας 
μετασχηματισμού (ψηφιακού, 
περιβαλλοντικού κ.λπ.) συνοδεύεται από 
αντίστοιχη πρωτοβουλία για την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την εκ 
νέου κατάρτιση των εργαζομένων, με 
στόχο τη διαχείριση των αποτελεσμάτων 
της εν λόγω ταχείας διαδικασίας τόσο για 
τις περιφέρειες όσο και για τα άτομα·

περιβαλλοντικό τομέα δεν αρκεί από μόνη 
της, δεδομένου ότι αυτές οι νέες θέσεις 
εργασίας δεν δημιουργούνται στις ίδιες 
περιφέρειες ούτε αναλαμβάνονται από 
τους ίδιους εργαζόμενους· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι 
οι εν λόγω μεταβάσεις είναι κοινωνικά 
δίκαιες και ότι κάθε δράση που αποσκοπεί 
στην επιτάχυνση μιας διαδικασίας 
μετασχηματισμού (ψηφιακού, 
περιβαλλοντικού κ.λπ.) συνοδεύεται από 
αντίστοιχη πρωτοβουλία για την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την εκ 
νέου κατάρτιση των εργαζομένων, να 
στηρίξει τη συμμετοχή των εργαζομένων 
στη διαχείριση και διακυβέρνηση 
εταιρειών και την επιχειρηματικότητα, με 
στόχο τη διαχείριση των αποτελεσμάτων 
της εν λόγω ταχείας διαδικασίας τόσο για 
τις περιφέρειες όσο και για τα άτομα· 
υπογραμμίζει εν προκειμένω τη σημασία 
της δια βίου μάθησης, ώστε να 
εξασφαλίζεται η μόνιμη παρουσία των 
εργαζόμενων στην αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 128
Grzegorz Tobiszowski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η 
δυναμική της αγοράς μόνη της δεν αρκεί 
για να θεραπεύσει τα ρήγματα που 
δημιουργούνται κατά τη διαδικασία 
μετασχηματισμού, εάν δεν υπάρχει 
κατάλληλη διαχείριση των μεταβάσεων και 
ισχυρές βιομηχανικές πολιτικές· έχει 
επίσης επίγνωση του γεγονότος ότι, παρά 
το γεγονός ότι οι αγορές, ο ανταγωνισμός 
και η καινοτομία προωθούν ένθερμα τον 

2. έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η 
δυναμική της αγοράς μόνη της δεν αρκεί 
για να θεραπεύσει τα ρήγματα που 
δημιουργούνται κατά τη διαδικασία 
μετασχηματισμού, εάν δεν υπάρχει 
κατάλληλη διαχείριση των μεταβάσεων και 
ισχυρές βιομηχανικές πολιτικές· έχει 
επίσης επίγνωση του γεγονότος ότι, παρά 
το γεγονός ότι οι αγορές, ο ανταγωνισμός 
και η καινοτομία προωθούν ένθερμα τον 
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μετασχηματισμό, τον αντίκτυπο των εν 
λόγω μετασχηματισμών τον 
αντιμετωπίζουν η κοινωνία και το 
περιβάλλον· θεωρεί ότι η εξισορρόπηση 
του αριθμού των θέσεων εργασίας που 
χάνονται στους παραδοσιακούς κλάδους με 
τις νέες θέσεις εργασίας που 
δημιουργούνται στον ψηφιακό και στον 
περιβαλλοντικό τομέα δεν αρκεί από μόνη 
της, δεδομένου ότι αυτές οι νέες θέσεις 
εργασίας δεν δημιουργούνται στις ίδιες 
περιφέρειες ούτε αναλαμβάνονται από 
τους ίδιους εργαζόμενους· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι 
οι εν λόγω μεταβάσεις είναι κοινωνικά 
δίκαιες και ότι κάθε δράση που αποσκοπεί 
στην επιτάχυνση μιας διαδικασίας 
μετασχηματισμού (ψηφιακού, 
περιβαλλοντικού κ.λπ.) συνοδεύεται από 
αντίστοιχη πρωτοβουλία για την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την εκ 
νέου κατάρτιση των εργαζομένων, με 
στόχο τη διαχείριση των αποτελεσμάτων 
της εν λόγω ταχείας διαδικασίας τόσο για 
τις περιφέρειες όσο και για τα άτομα·

μετασχηματισμό, τον αντίκτυπο των εν 
λόγω μετασχηματισμών τον 
αντιμετωπίζουν η κοινωνία και το 
περιβάλλον· θεωρεί ότι η εξισορρόπηση 
του αριθμού των θέσεων εργασίας που 
χάνονται στους παραδοσιακούς κλάδους με 
τις νέες θέσεις εργασίας που 
δημιουργούνται στον ψηφιακό και στον 
περιβαλλοντικό τομέα δεν αρκεί από μόνη 
της, δεδομένου ότι αυτές οι νέες θέσεις 
εργασίας δεν δημιουργούνται στις ίδιες 
περιφέρειες ούτε αναλαμβάνονται από 
τους ίδιους εργαζόμενους· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι 
οι εν λόγω μεταβάσεις είναι κοινωνικά 
δίκαιες, στο πνεύμα της αρχής «να μην 
αφήνεται κανείς στο περιθώριο», και ότι 
κάθε δράση που αποσκοπεί στην 
επιτάχυνση μιας διαδικασίας 
μετασχηματισμού (ψηφιακού, 
περιβαλλοντικού κ.λπ.) συνοδεύεται από 
αντίστοιχη πρωτοβουλία για την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την εκ 
νέου κατάρτιση των εργαζομένων σε 
συμφωνία με τις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας της επηρεαζόμενης περιφέρειας, 
με στόχο την οικονομική της 
αναζωογόνηση, αντί να βασίζονται στην 
κινητικότητα των εργαζόμενων, με 
κίνδυνο την απερήμωση και την 
εξαθλίωση των περιφερειών και των 
ατόμων·

Or. en

Τροπολογία 129
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Robert 
Hajšel, Carlos Zorrinho, Romana Jerković, Nicolás González Casares

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η 
δυναμική της αγοράς μόνη της δεν αρκεί 
για να θεραπεύσει τα ρήγματα που 
δημιουργούνται κατά τη διαδικασία 

2. έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η 
δυναμική της αγοράς μόνη της δεν αρκεί 
για να θεραπεύσει τα ρήγματα που 
δημιουργούνται κατά τη διαδικασία 
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μετασχηματισμού, εάν δεν υπάρχει 
κατάλληλη διαχείριση των μεταβάσεων και 
ισχυρές βιομηχανικές πολιτικές· έχει 
επίσης επίγνωση του γεγονότος ότι, παρά 
το γεγονός ότι οι αγορές, ο ανταγωνισμός 
και η καινοτομία προωθούν ένθερμα τον 
μετασχηματισμό, τον αντίκτυπο των εν 
λόγω μετασχηματισμών τον 
αντιμετωπίζουν η κοινωνία και το 
περιβάλλον· θεωρεί ότι η εξισορρόπηση 
του αριθμού των θέσεων εργασίας που 
χάνονται στους παραδοσιακούς κλάδους με 
τις νέες θέσεις εργασίας που 
δημιουργούνται στον ψηφιακό και στον 
περιβαλλοντικό τομέα δεν αρκεί από μόνη 
της, δεδομένου ότι αυτές οι νέες θέσεις 
εργασίας δεν δημιουργούνται στις ίδιες 
περιφέρειες ούτε αναλαμβάνονται από 
τους ίδιους εργαζόμενους· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι 
οι εν λόγω μεταβάσεις είναι κοινωνικά 
δίκαιες και ότι κάθε δράση που αποσκοπεί 
στην επιτάχυνση μιας διαδικασίας 
μετασχηματισμού (ψηφιακού, 
περιβαλλοντικού κ.λπ.) συνοδεύεται από 
αντίστοιχη πρωτοβουλία για την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την εκ 
νέου κατάρτιση των εργαζομένων, με 
στόχο τη διαχείριση των αποτελεσμάτων 
της εν λόγω ταχείας διαδικασίας τόσο για 
τις περιφέρειες όσο και για τα άτομα·

μετασχηματισμού, εάν δεν υπάρχει 
κατάλληλη διαχείριση των μεταβάσεων και 
ισχυρές βιομηχανικές πολιτικές· έχει 
επίσης επίγνωση του γεγονότος ότι, παρά 
το γεγονός ότι οι αγορές, ο ανταγωνισμός 
και η καινοτομία προωθούν ένθερμα τον 
μετασχηματισμό, τον αντίκτυπο των εν 
λόγω μετασχηματισμών τον 
αντιμετωπίζουν η κοινωνία και το 
περιβάλλον· θεωρεί ότι η εξισορρόπηση 
του αριθμού των θέσεων εργασίας που 
χάνονται στους παραδοσιακούς κλάδους με 
τις νέες θέσεις εργασίας που 
δημιουργούνται στον ψηφιακό και στον 
περιβαλλοντικό τομέα δεν αρκεί από μόνη 
της, δεδομένου ότι αυτές οι νέες θέσεις 
εργασίας δεν δημιουργούνται στις ίδιες 
περιφέρειες ούτε αναλαμβάνονται από 
τους ίδιους εργαζόμενους· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι 
οι εν λόγω μεταβάσεις είναι κοινωνικά 
δίκαιες και ότι κάθε δράση που αποσκοπεί 
στην επιτάχυνση μιας διαδικασίας 
μετασχηματισμού (ψηφιακού, 
περιβαλλοντικού κ.λπ.) συνοδεύεται από 
αντίστοιχη πρωτοβουλία για την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την εκ 
νέου κατάρτιση των εργαζομένων, με 
στόχο τη διαχείριση των αποτελεσμάτων 
της εν λόγω ταχείας διαδικασίας τόσο για 
τις περιφέρειες όσο και για τα άτομα· 
υπογραμμίζει εν προκειμένω τη σημασία 
της δια βίου μάθησης, ώστε να 
εξασφαλίζεται η μόνιμη παρουσία των 
εργαζόμενων στην αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 130
Salvatore De Meo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η 
δυναμική της αγοράς μόνη της δεν αρκεί 

2. είναι της άποψης ότι μια ισχυρή 
βιομηχανική στρατηγική ενσωματωμένη 
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για να θεραπεύσει τα ρήγματα που 
δημιουργούνται κατά τη διαδικασία 
μετασχηματισμού, εάν δεν υπάρχει 
κατάλληλη διαχείριση των μεταβάσεων 
και ισχυρές βιομηχανικές πολιτικές· έχει 
επίσης επίγνωση του γεγονότος ότι, παρά 
το γεγονός ότι οι αγορές, ο ανταγωνισμός 
και η καινοτομία προωθούν ένθερμα τον 
μετασχηματισμό, τον αντίκτυπο των εν 
λόγω μετασχηματισμών τον 
αντιμετωπίζουν η κοινωνία και το 
περιβάλλον· θεωρεί ότι η εξισορρόπηση 
του αριθμού των θέσεων εργασίας που 
χάνονται στους παραδοσιακούς κλάδους με 
τις νέες θέσεις εργασίας που 
δημιουργούνται στον ψηφιακό και στον 
περιβαλλοντικό τομέα δεν αρκεί από μόνη 
της, δεδομένου ότι αυτές οι νέες θέσεις 
εργασίας δεν δημιουργούνται στις ίδιες 
περιφέρειες ούτε αναλαμβάνονται από 
τους ίδιους εργαζόμενους· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι 
οι εν λόγω μεταβάσεις είναι κοινωνικά 
δίκαιες και ότι κάθε δράση που αποσκοπεί 
στην επιτάχυνση μιας διαδικασίας 
μετασχηματισμού (ψηφιακού, 
περιβαλλοντικού κ.λπ.) συνοδεύεται από 
αντίστοιχη πρωτοβουλία για την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την εκ 
νέου κατάρτιση των εργαζομένων, με 
στόχο τη διαχείριση των αποτελεσμάτων 
της εν λόγω ταχείας διαδικασίας τόσο για 
τις περιφέρειες όσο και για τα άτομα·

σε μια συνολική στρατηγική για τους 
μετασχηματισμούς μπορεί να βοηθήσει 
στη θεραπεία των ρηγμάτων που 
δημιουργούνται κατά τη διαδικασία 
μετασχηματισμού· θεωρεί ότι η 
εξισορρόπηση του αριθμού των θέσεων 
εργασίας που χάνονται στους 
παραδοσιακούς κλάδους με τις νέες θέσεις 
εργασίας που δημιουργούνται στον 
ψηφιακό και στον περιβαλλοντικό τομέα 
δεν αρκεί από μόνη της, δεδομένου ότι 
αυτές οι νέες θέσεις εργασίας δεν 
δημιουργούνται στις ίδιες περιφέρειες ούτε 
αναλαμβάνονται από τους ίδιους 
εργαζόμενους· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι εν λόγω 
μεταβάσεις είναι κοινωνικά δίκαιες και ότι 
κάθε δράση που αποσκοπεί στην 
επιτάχυνση μιας διαδικασίας 
μετασχηματισμού (ψηφιακού, 
περιβαλλοντικού, νέων μεγάλων δικτύων 
και έργων υποδομών κ.λπ.) συνοδεύεται 
από αντίστοιχη πρωτοβουλία για την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την εκ 
νέου κατάρτιση των εργαζομένων, με 
στόχο τη διαχείριση των αποτελεσμάτων 
της εν λόγω ταχείας διαδικασίας τόσο για 
τις περιφέρειες όσο και για τα άτομα·

Or. en

Τροπολογία 131
Tom Berendsen
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, 
Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina Tóth, 
Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Μαρία 
Σπυράκη, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η 
δυναμική της αγοράς μόνη της δεν αρκεί 
για να θεραπεύσει τα ρήγματα που 
δημιουργούνται κατά τη διαδικασία 
μετασχηματισμού, εάν δεν υπάρχει 
κατάλληλη διαχείριση των μεταβάσεων 
και ισχυρές βιομηχανικές πολιτικές· έχει 
επίσης επίγνωση του γεγονότος ότι, παρά 
το γεγονός ότι οι αγορές, ο ανταγωνισμός 
και η καινοτομία προωθούν ένθερμα τον 
μετασχηματισμό, τον αντίκτυπο των εν 
λόγω μετασχηματισμών τον 
αντιμετωπίζουν η κοινωνία και το 
περιβάλλον· θεωρεί ότι η εξισορρόπηση 
του αριθμού των θέσεων εργασίας που 
χάνονται στους παραδοσιακούς κλάδους με 
τις νέες θέσεις εργασίας που 
δημιουργούνται στον ψηφιακό και στον 
περιβαλλοντικό τομέα δεν αρκεί από μόνη 
της, δεδομένου ότι αυτές οι νέες θέσεις 
εργασίας δεν δημιουργούνται στις ίδιες 
περιφέρειες ούτε αναλαμβάνονται από 
τους ίδιους εργαζόμενους· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι 
οι εν λόγω μεταβάσεις είναι κοινωνικά 
δίκαιες και ότι κάθε δράση που αποσκοπεί 
στην επιτάχυνση μιας διαδικασίας 
μετασχηματισμού (ψηφιακού, 
περιβαλλοντικού κ.λπ.) συνοδεύεται από 
αντίστοιχη πρωτοβουλία για την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την εκ 
νέου κατάρτιση των εργαζομένων, με 
στόχο τη διαχείριση των αποτελεσμάτων 
της εν λόγω ταχείας διαδικασίας τόσο για 
τις περιφέρειες όσο και για τα άτομα·

2. είναι της άποψης ότι μια ισχυρή 
βιομηχανική στρατηγική ενσωματωμένη 
σε μια συνολική στρατηγική για τους 
μετασχηματισμούς μπορεί να βοηθήσει 
στη θεραπεία των ρηγμάτων που 
δημιουργούνται κατά τη διαδικασία 
μετασχηματισμού· θεωρεί ότι η 
εξισορρόπηση του αριθμού των θέσεων 
εργασίας που χάνονται στους 
παραδοσιακούς κλάδους με τις νέες θέσεις 
εργασίας που δημιουργούνται στον 
ψηφιακό και στον περιβαλλοντικό τομέα 
δεν αρκεί από μόνη της, δεδομένου ότι 
αυτές οι νέες θέσεις εργασίας δεν 
δημιουργούνται στις ίδιες περιφέρειες ούτε 
αναλαμβάνονται από τους ίδιους 
εργαζόμενους· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι εν λόγω 
μεταβάσεις είναι κοινωνικά δίκαιες και ότι 
κάθε δράση που αποσκοπεί στην 
επιτάχυνση μιας διαδικασίας 
μετασχηματισμού (ψηφιακού, 
περιβαλλοντικού, νέων μεγάλων δικτύων 
και έργων υποδομών κ.λπ.) συνοδεύεται 
από αντίστοιχη πρωτοβουλία για την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την εκ 
νέου κατάρτιση των εργαζομένων, με 
στόχο τη διαχείριση των αποτελεσμάτων 
της εν λόγω ταχείας διαδικασίας τόσο για 
τις περιφέρειες όσο και για τα άτομα·

Or. en

Τροπολογία 132
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία



PE653.874v01-00 84/197 AM\1208889EL.docx

EL

2. έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η 
δυναμική της αγοράς μόνη της δεν αρκεί 
για να θεραπεύσει τα ρήγματα που 
δημιουργούνται κατά τη διαδικασία 
μετασχηματισμού, εάν δεν υπάρχει 
κατάλληλη διαχείριση των μεταβάσεων και 
ισχυρές βιομηχανικές πολιτικές· έχει 
επίσης επίγνωση του γεγονότος ότι, παρά 
το γεγονός ότι οι αγορές, ο ανταγωνισμός 
και η καινοτομία προωθούν ένθερμα τον 
μετασχηματισμό, τον αντίκτυπο των εν 
λόγω μετασχηματισμών τον 
αντιμετωπίζουν η κοινωνία και το 
περιβάλλον· θεωρεί ότι η εξισορρόπηση 
του αριθμού των θέσεων εργασίας που 
χάνονται στους παραδοσιακούς κλάδους με 
τις νέες θέσεις εργασίας που 
δημιουργούνται στον ψηφιακό και στον 
περιβαλλοντικό τομέα δεν αρκεί από μόνη 
της, δεδομένου ότι αυτές οι νέες θέσεις 
εργασίας δεν δημιουργούνται στις ίδιες 
περιφέρειες ούτε αναλαμβάνονται από 
τους ίδιους εργαζόμενους· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι 
οι εν λόγω μεταβάσεις είναι κοινωνικά 
δίκαιες και ότι κάθε δράση που αποσκοπεί 
στην επιτάχυνση μιας διαδικασίας 
μετασχηματισμού (ψηφιακού, 
περιβαλλοντικού κ.λπ.) συνοδεύεται από 
αντίστοιχη πρωτοβουλία για την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την εκ 
νέου κατάρτιση των εργαζομένων, με 
στόχο τη διαχείριση των αποτελεσμάτων 
της εν λόγω ταχείας διαδικασίας τόσο για 
τις περιφέρειες όσο και για τα άτομα·

2. έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η 
δυναμική της αγοράς μόνη της δεν αρκεί 
για να θεραπεύσει τα ρήγματα που 
δημιουργούνται κατά τη διαδικασία 
μετασχηματισμού, εάν δεν υπάρχει 
κατάλληλη διαχείριση των μεταβάσεων και 
ισχυρές βιομηχανικές πολιτικές· έχει 
επίσης επίγνωση του γεγονότος ότι, παρά 
το γεγονός ότι οι αγορές, ο ανταγωνισμός 
και η καινοτομία προωθούν ένθερμα τον 
μετασχηματισμό, τον αντίκτυπο των εν 
λόγω μετασχηματισμών τον 
αντιμετωπίζουν η κοινωνία και το 
περιβάλλον· εκφράζει εν προκειμένω την 
ικανοποίησή του για την περίσκεψη όσον 
αφορά τον ορισμό της σχετικής αγοράς 
στον έλεγχο των συγκεντρώσεων· θεωρεί 
ότι η εξισορρόπηση του αριθμού των 
θέσεων εργασίας που χάνονται στους 
παραδοσιακούς κλάδους με τις νέες θέσεις 
εργασίας που δημιουργούνται στον 
ψηφιακό και στον περιβαλλοντικό τομέα 
δεν αρκεί από μόνη της, δεδομένου ότι 
αυτές οι νέες θέσεις εργασίας δεν 
δημιουργούνται στις ίδιες περιφέρειες ούτε 
αναλαμβάνονται από τους ίδιους 
εργαζόμενους· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι εν λόγω 
μεταβάσεις είναι κοινωνικά δίκαιες και ότι 
κάθε δράση που αποσκοπεί στην 
επιτάχυνση μιας διαδικασίας 
μετασχηματισμού (ψηφιακού, 
περιβαλλοντικού κ.λπ.) συνοδεύεται από 
αντίστοιχη πρωτοβουλία για την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την εκ 
νέου κατάρτιση των εργαζομένων, με 
στόχο τη διαχείριση των αποτελεσμάτων 
της εν λόγω ταχείας διαδικασίας τόσο για 
τις περιφέρειες όσο και για τα άτομα·

Or. fr

Τροπολογία 133
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2
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2. έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η 
δυναμική της αγοράς μόνη της δεν αρκεί 
για να θεραπεύσει τα ρήγματα που 
δημιουργούνται κατά τη διαδικασία 
μετασχηματισμού, εάν δεν υπάρχει 
κατάλληλη διαχείριση των μεταβάσεων και 
ισχυρές βιομηχανικές πολιτικές· έχει 
επίσης επίγνωση του γεγονότος ότι, παρά 
το γεγονός ότι οι αγορές, ο ανταγωνισμός 
και η καινοτομία προωθούν ένθερμα τον 
μετασχηματισμό, τον αντίκτυπο των εν 
λόγω μετασχηματισμών τον 
αντιμετωπίζουν η κοινωνία και το 
περιβάλλον· θεωρεί ότι η εξισορρόπηση 
του αριθμού των θέσεων εργασίας που 
χάνονται στους παραδοσιακούς κλάδους με 
τις νέες θέσεις εργασίας που 
δημιουργούνται στον ψηφιακό και στον 
περιβαλλοντικό τομέα δεν αρκεί από μόνη 
της, δεδομένου ότι αυτές οι νέες θέσεις 
εργασίας δεν δημιουργούνται στις ίδιες 
περιφέρειες ούτε αναλαμβάνονται από 
τους ίδιους εργαζόμενους· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι 
οι εν λόγω μεταβάσεις είναι κοινωνικά 
δίκαιες και ότι κάθε δράση που αποσκοπεί 
στην επιτάχυνση μιας διαδικασίας 
μετασχηματισμού (ψηφιακού, 
περιβαλλοντικού κ.λπ.) συνοδεύεται από 
αντίστοιχη πρωτοβουλία για την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την εκ 
νέου κατάρτιση των εργαζομένων, με 
στόχο τη διαχείριση των αποτελεσμάτων 
της εν λόγω ταχείας διαδικασίας τόσο για 
τις περιφέρειες όσο και για τα άτομα·

2. έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η 
δυναμική της αγοράς μόνη της δεν αρκεί 
για να θεραπεύσει τα ρήγματα που 
δημιουργούνται κατά τη διαδικασία 
μετασχηματισμού, εάν δεν υπάρχει 
κατάλληλη διαχείριση των μεταβάσεων και 
ισχυρές βιομηχανικές πολιτικές· έχει 
επίσης επίγνωση του γεγονότος ότι η 
παράλογη πίεση που προέρχεται από τις 
αγορές, ο ανταγωνισμός και η καινοτομία 
προωθούν ένθερμα τον μετασχηματισμό, 
τον αντίκτυπο των εν λόγω 
μετασχηματισμών τον αντιμετωπίζουν η 
κοινωνία και το περιβάλλον· θεωρεί ότι η 
εξισορρόπηση του αριθμού των θέσεων 
εργασίας που χάνονται στους 
παραδοσιακούς κλάδους με τις νέες θέσεις 
εργασίας που δημιουργούνται στον 
ψηφιακό και στον περιβαλλοντικό τομέα 
δεν αρκεί από μόνη της, δεδομένου ότι 
αυτές οι νέες θέσεις εργασίας δεν 
δημιουργούνται στις ίδιες περιφέρειες ούτε 
αναλαμβάνονται από τους ίδιους 
εργαζόμενους· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι εν λόγω 
μεταβάσεις είναι σταδιακές, εύλογες, 
κοινωνικά δίκαιες και διασφαλίζουν 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού, και ότι 
κάθε δράση που αποσκοπεί στην 
επιτάχυνση μιας διαδικασίας 
μετασχηματισμού (ψηφιακού, 
περιβαλλοντικού κ.λπ.) συνοδεύεται από 
αντίστοιχη πρωτοβουλία για την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την εκ 
νέου κατάρτιση των εργαζομένων, με 
στόχο τη διαχείριση των αποτελεσμάτων 
της εν λόγω ταχείας διαδικασίας τόσο για 
τις περιφέρειες όσο και για τα άτομα·
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2. έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η 
δυναμική της αγοράς μόνη της δεν αρκεί 
για να θεραπεύσει τα ρήγματα που 
δημιουργούνται κατά τη διαδικασία 
μετασχηματισμού, εάν δεν υπάρχει 
κατάλληλη διαχείριση των μεταβάσεων και 
ισχυρές βιομηχανικές πολιτικές· έχει 
επίσης επίγνωση του γεγονότος ότι, παρά 
το γεγονός ότι οι αγορές, ο ανταγωνισμός 
και η καινοτομία προωθούν ένθερμα τον 
μετασχηματισμό, τον αντίκτυπο των εν 
λόγω μετασχηματισμών τον 
αντιμετωπίζουν η κοινωνία και το 
περιβάλλον· θεωρεί ότι η εξισορρόπηση 
του αριθμού των θέσεων εργασίας που 
χάνονται στους παραδοσιακούς κλάδους με 
τις νέες θέσεις εργασίας που 
δημιουργούνται στον ψηφιακό και στον 
περιβαλλοντικό τομέα δεν αρκεί από μόνη 
της, δεδομένου ότι αυτές οι νέες θέσεις 
εργασίας δεν δημιουργούνται στις ίδιες 
περιφέρειες ούτε αναλαμβάνονται από 
τους ίδιους εργαζόμενους· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι 
οι εν λόγω μεταβάσεις είναι κοινωνικά 
δίκαιες και ότι κάθε δράση που αποσκοπεί 
στην επιτάχυνση μιας διαδικασίας 
μετασχηματισμού (ψηφιακού, 
περιβαλλοντικού κ.λπ.) συνοδεύεται από 
αντίστοιχη πρωτοβουλία για την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την εκ 
νέου κατάρτιση των εργαζομένων, με 
στόχο τη διαχείριση των αποτελεσμάτων 
της εν λόγω ταχείας διαδικασίας τόσο για 
τις περιφέρειες όσο και για τα άτομα·

2. έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η 
δυναμική της αγοράς μόνη της δεν αρκεί 
για να θεραπεύσει τα ρήγματα που 
δημιουργούνται κατά τη διαδικασία 
μετασχηματισμού, εάν δεν υπάρχει 
κατάλληλη διαχείριση των μεταβάσεων και 
ισχυρές βιομηχανικές πολιτικές και 
στήριξη· έχει επίσης επίγνωση του 
γεγονότος ότι, παρά το γεγονός ότι οι, ο 
ανταγωνισμός και η καινοτομία προωθούν 
ένθερμα τον μετασχηματισμό, τον 
αντίκτυπο των εν λόγω μετασχηματισμών 
τον αντιμετωπίζουν η κοινωνία, η 
οικονομία και το περιβάλλον· θεωρεί ότι η 
εξισορρόπηση του αριθμού των θέσεων 
εργασίας που χάνονται στους 
παραδοσιακούς κλάδους με τις νέες θέσεις 
εργασίας που δημιουργούνται στον 
ψηφιακό και στον περιβαλλοντικό τομέα 
δεν αρκεί από μόνη της, δεδομένου ότι 
αυτές οι νέες θέσεις εργασίας δεν 
δημιουργούνται στις ίδιες περιφέρειες ούτε 
αναλαμβάνονται από τους ίδιους 
εργαζόμενους· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι εν λόγω 
μεταβάσεις ελαχιστοποιούν τις απώλειες 
θέσεων εργασίας και τη διακοπή 
δραστηριοτήτων βιομηχανικών μονάδων, 
είναι κοινωνικά δίκαιες και ότι κάθε δράση 
που αποσκοπεί στην επιτάχυνση μιας 
διαδικασίας μετασχηματισμού (ψηφιακού, 
περιβαλλοντικού κ.λπ.) συνοδεύεται από 
αντίστοιχη πρωτοβουλία για την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την εκ 
νέου κατάρτιση των εργαζομένων, με 
στόχο τη διαχείριση των αποτελεσμάτων 
της εν λόγω ταχείας διαδικασίας τόσο για 
τις περιφέρειες όσο και για τα άτομα·
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2. έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η 
δυναμική της αγοράς μόνη της δεν αρκεί 
για να θεραπεύσει τα ρήγματα που 
δημιουργούνται κατά τη διαδικασία 
μετασχηματισμού, εάν δεν υπάρχει 
κατάλληλη διαχείριση των μεταβάσεων και 
ισχυρές βιομηχανικές πολιτικές· έχει 
επίσης επίγνωση του γεγονότος ότι, παρά 
το γεγονός ότι οι αγορές, ο ανταγωνισμός 
και η καινοτομία προωθούν ένθερμα τον 
μετασχηματισμό, τον αντίκτυπο των εν 
λόγω μετασχηματισμών τον 
αντιμετωπίζουν η κοινωνία και το 
περιβάλλον· θεωρεί ότι η εξισορρόπηση 
του αριθμού των θέσεων εργασίας που 
χάνονται στους παραδοσιακούς κλάδους με 
τις νέες θέσεις εργασίας που 
δημιουργούνται στον ψηφιακό και στον 
περιβαλλοντικό τομέα δεν αρκεί από μόνη 
της, δεδομένου ότι αυτές οι νέες θέσεις 
εργασίας δεν δημιουργούνται στις ίδιες 
περιφέρειες ούτε αναλαμβάνονται από 
τους ίδιους εργαζόμενους· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι 
οι εν λόγω μεταβάσεις είναι κοινωνικά 
δίκαιες και ότι κάθε δράση που αποσκοπεί 
στην επιτάχυνση μιας διαδικασίας 
μετασχηματισμού (ψηφιακού, 
περιβαλλοντικού κ.λπ.) συνοδεύεται από 
αντίστοιχη πρωτοβουλία για την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την εκ 
νέου κατάρτιση των εργαζομένων, με 
στόχο τη διαχείριση των αποτελεσμάτων 
της εν λόγω ταχείας διαδικασίας τόσο για 
τις περιφέρειες όσο και για τα άτομα·

2. έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η 
δυναμική της αγοράς δεν αρκεί για να 
θεραπεύσει τα ρήγματα που 
δημιουργούνται κατά τη διαδικασία 
μετασχηματισμού, εάν δεν υπάρχει 
κατάλληλη διαχείριση των μεταβάσεων και 
ισχυρές βιομηχανικές πολιτικές· έχει 
επίσης επίγνωση του γεγονότος ότι τον 
αντίκτυπο των εν λόγω μετασχηματισμών 
τον αντιμετωπίζουν η κοινωνία και το 
περιβάλλον· θεωρεί ότι η εξισορρόπηση 
του αριθμού των θέσεων εργασίας που 
χάνονται στους παραδοσιακούς κλάδους με 
τις νέες θέσεις εργασίας που 
δημιουργούνται στον ψηφιακό και στον 
περιβαλλοντικό τομέα δεν αρκεί από μόνη 
της, δεδομένου ότι αυτές οι νέες θέσεις 
εργασίας δεν δημιουργούνται στις ίδιες 
περιφέρειες ούτε αναλαμβάνονται από 
τους ίδιους εργαζόμενους· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι 
οι εν λόγω μεταβάσεις είναι κοινωνικά 
δίκαιες και ότι κάθε δράση που αποσκοπεί 
στην επιτάχυνση μιας διαδικασίας 
μετασχηματισμού (ψηφιακού, 
περιβαλλοντικού κ.λπ.) συνοδεύεται από 
αντίστοιχη πρωτοβουλία για την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την εκ 
νέου κατάρτιση των εργαζομένων, με 
στόχο τη διαχείριση των αποτελεσμάτων 
της εν λόγω ταχείας διαδικασίας τόσο για 
τις περιφέρειες όσο και για τα άτομα·
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2. έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η 
δυναμική της αγοράς μόνη της δεν αρκεί 
για να θεραπεύσει τα ρήγματα που 
δημιουργούνται κατά τη διαδικασία 
μετασχηματισμού, εάν δεν υπάρχει 
κατάλληλη διαχείριση των μεταβάσεων και 
ισχυρές βιομηχανικές πολιτικές· έχει 
επίσης επίγνωση του γεγονότος ότι, παρά 
το γεγονός ότι οι αγορές, ο ανταγωνισμός 
και η καινοτομία προωθούν ένθερμα τον 
μετασχηματισμό, τον αντίκτυπο των εν 
λόγω μετασχηματισμών τον 
αντιμετωπίζουν η κοινωνία και το 
περιβάλλον· θεωρεί ότι η εξισορρόπηση 
του αριθμού των θέσεων εργασίας που 
χάνονται στους παραδοσιακούς κλάδους με 
τις νέες θέσεις εργασίας που 
δημιουργούνται στον ψηφιακό και στον 
περιβαλλοντικό τομέα δεν αρκεί από μόνη 
της, δεδομένου ότι αυτές οι νέες θέσεις 
εργασίας δεν δημιουργούνται στις ίδιες 
περιφέρειες ούτε αναλαμβάνονται από 
τους ίδιους εργαζόμενους· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι 
οι εν λόγω μεταβάσεις είναι κοινωνικά 
δίκαιες και ότι κάθε δράση που αποσκοπεί 
στην επιτάχυνση μιας διαδικασίας 
μετασχηματισμού (ψηφιακού, 
περιβαλλοντικού κ.λπ.) συνοδεύεται από 
αντίστοιχη πρωτοβουλία για την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την εκ 
νέου κατάρτιση των εργαζομένων, με 
στόχο τη διαχείριση των αποτελεσμάτων 
της εν λόγω ταχείας διαδικασίας τόσο για 
τις περιφέρειες όσο και για τα άτομα·

2. έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η 
δυναμική της αγοράς μόνη της δεν αρκεί 
για να θεραπεύσει τα ρήγματα που 
δημιουργούνται κατά τη διαδικασία 
μετασχηματισμού, εάν δεν υπάρχει 
κατάλληλη διαχείριση των μεταβάσεων και 
ισχυρές βιομηχανικές πολιτικές· έχει 
επίσης επίγνωση του γεγονότος ότι, παρά 
το γεγονός ότι οι αγορές, ο ανταγωνισμός 
και η καινοτομία προωθούν ένθερμα τον 
μετασχηματισμό, τον αντίκτυπο των εν 
λόγω μετασχηματισμών τον 
αντιμετωπίζουν η κοινωνία και το 
περιβάλλον· θεωρεί ότι η εξισορρόπηση 
του αριθμού των θέσεων εργασίας που 
χάνονται στους παραδοσιακούς κλάδους με 
τις νέες θέσεις εργασίας που 
δημιουργούνται στον ψηφιακό και στον 
περιβαλλοντικό τομέα δεν αρκεί από μόνη 
της, δεδομένου ότι αυτές οι νέες θέσεις 
εργασίας δεν δημιουργούνται στις ίδιες 
περιφέρειες ούτε αναλαμβάνονται από 
τους ίδιους εργαζόμενους· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι 
οι εν λόγω μεταβάσεις είναι κοινωνικά 
δίκαιες και ότι κάθε δράση που αποσκοπεί 
στην επιτάχυνση μιας διαδικασίας 
μετασχηματισμού (ψηφιακού, 
περιβαλλοντικού κ.λπ.) συνοδεύεται από 
αντίστοιχη πρωτοβουλία για την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την εκ 
νέου κατάρτιση των εργαζομένων, ιδίως 
τις ψηφιακές δεξιότητες, με στόχο τη 
διαχείριση των αποτελεσμάτων της εν 
λόγω ταχείας διαδικασίας τόσο για τις 
περιφέρειες όσο και για τα άτομα·
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2. έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η 
δυναμική της αγοράς μόνη της δεν αρκεί 
για να θεραπεύσει τα ρήγματα που 
δημιουργούνται κατά τη διαδικασία 
μετασχηματισμού, εάν δεν υπάρχει 
κατάλληλη διαχείριση των μεταβάσεων και 
ισχυρές βιομηχανικές πολιτικές· έχει 
επίσης επίγνωση του γεγονότος ότι, παρά 
το γεγονός ότι οι αγορές, ο ανταγωνισμός 
και η καινοτομία προωθούν ένθερμα τον 
μετασχηματισμό, τον αντίκτυπο των εν 
λόγω μετασχηματισμών τον 
αντιμετωπίζουν η κοινωνία και το 
περιβάλλον· θεωρεί ότι η εξισορρόπηση 
του αριθμού των θέσεων εργασίας που 
χάνονται στους παραδοσιακούς κλάδους με 
τις νέες θέσεις εργασίας που 
δημιουργούνται στον ψηφιακό και στον 
περιβαλλοντικό τομέα δεν αρκεί από μόνη 
της, δεδομένου ότι αυτές οι νέες θέσεις 
εργασίας δεν δημιουργούνται στις ίδιες 
περιφέρειες ούτε αναλαμβάνονται από 
τους ίδιους εργαζόμενους· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι 
οι εν λόγω μεταβάσεις είναι κοινωνικά 
δίκαιες και ότι κάθε δράση που αποσκοπεί 
στην επιτάχυνση μιας διαδικασίας 
μετασχηματισμού (ψηφιακού, 
περιβαλλοντικού κ.λπ.) συνοδεύεται από 
αντίστοιχη πρωτοβουλία για την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την εκ 
νέου κατάρτιση των εργαζομένων, με 
στόχο τη διαχείριση των αποτελεσμάτων 
της εν λόγω ταχείας διαδικασίας τόσο για 
τις περιφέρειες όσο και για τα άτομα·

2. έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η 
δυναμική της αγοράς μόνη της δεν αρκεί 
για να θεραπεύσει τα ρήγματα που 
δημιουργούνται κατά τη διαδικασία 
μετασχηματισμού, εάν δεν υπάρχει 
κατάλληλη διαχείριση των μεταβάσεων και 
ισχυρές βιομηχανικές πολιτικές· έχει 
επίσης επίγνωση του γεγονότος ότι, παρά 
το γεγονός ότι οι αγορές, ο ανταγωνισμός 
και η καινοτομία προωθούν ένθερμα τον 
μετασχηματισμό, τον αντίκτυπο των εν 
λόγω μετασχηματισμών τον 
αντιμετωπίζουν η κοινωνία και το 
περιβάλλον· θεωρεί ότι η εξισορρόπηση 
του αριθμού των θέσεων εργασίας που 
χάνονται στους παραδοσιακούς κλάδους με 
τις νέες θέσεις εργασίας που 
δημιουργούνται στον ψηφιακό και στον 
περιβαλλοντικό τομέα δεν αρκεί από μόνη 
της, δεδομένου ότι αυτές οι νέες θέσεις 
εργασίας δεν δημιουργούνται στις ίδιες 
περιφέρειες ούτε αναλαμβάνονται από 
τους ίδιους εργαζόμενους· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι 
οι εν λόγω μεταβάσεις είναι κοινωνικά 
δίκαιες και ότι κάθε δράση που αποσκοπεί 
στην επιτάχυνση μιας διαδικασίας 
μετασχηματισμού (ψηφιακού, 
περιβαλλοντικού κ.λπ.) συνοδεύεται από 
αντίστοιχη πρωτοβουλία για την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την εκ 
νέου κατάρτιση των εργαζομένων, με 
στόχο τη διαχείριση των αποτελεσμάτων 
της εν λόγω ταχείας διαδικασίας τόσο για 
τις πλέον ευάλωτες περιφέρειες όσο και 
για τα πλέον ευάλωτα άτομα·
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2α. κατανοεί τη στρατηγική 
αυτονομία ως μια έννοια κατά την οποία 
η τεχνολογική υπεροχή επιτρέπει στην ΕΕ 
και στα κράτη μέλη να 
αυτοπροσδιορίζονται πολιτικά και 
οικονομικά, με ταυτόχρονο σεβασμό των 
διεθνών κανόνων και διατήρηση της 
εξωστρέφειας όσον αφορά το διεθνές 
εμπόριο με τη φιλοδοξία να επιτευχθούν 
περισσότερες συμφωνίες ελεύθερων 
συναλλαγών· υπογραμμίζει ότι η 
ευρωπαϊκή βιομηχανία είναι στενά 
συνδεδεμένη με τις παγκόσμιες αλυσίδες 
αξίας· αναγνωρίζει περαιτέρω ότι η 
στρατηγική αυτονομία δεν επιτυγχάνεται 
κόβοντας τους δεσμούς με τις παγκόσμιες 
αλυσίδες αξίας· θεωρεί, αντ’ αυτού, ότι η 
στρατηγική αυτονομία και η 
ανθεκτικότητα της Ένωσης 
επιτυγχάνεται ενδυναμώνοντας και 
αναπτύσσοντας τις βιομηχανικές και 
τεχνολογικές ικανότητες της Ευρώπης 
μέσω επενδύσεων σε σημαντικές 
τεχνολογίες και εξασφαλίζοντας μια 
εύρυθμη ενιαία αγορά, ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού και ένα κανονιστικό 
περιβάλλον στο οποίο οι εταιρείες 
μπορούν να ακμάσουν και να 
ανταγωνίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 139
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. θεωρεί ότι ο εν λόγω βιομηχανικός 
μετασχηματισμός πρέπει να αποτελέσει 
μια ευκαιρία για τις περιοχές όπου 
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επικρατούν τα ορυκτά καύσιμα να 
μεταπηδήσουν στην πρώτη γραμμή της 
καινοτομίας και σε παραγωγή συμβατή 
με καθαρές μηδενικές εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου, ώστε να εξασφαλιστεί 
ότι δεν αφήνεται κανείς στο περιθώριο· 
υπογραμμίζει ότι είναι κρίσιμο να 
εξασφαλιστεί μια περισσότερο 
πολυσυλλεκτική μετάβαση και να 
διευκολύνεται η ουσιαστική συμμετοχή 
όλων των τοπικών ενδιαφερόμενων 
μερών, συμπεριλαμβανομένων 
εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών 
και της κοινότητας στον σχεδιασμό τόσο 
των σχεδίων δίκαιης μετάβασης όσο και 
του τέλους των επενδύσεων στα ορυκτά 
καύσιμα, συμπεριλαμβανομένων του 
φυσικού αερίου και όλων των αερίων που 
προέρχονται από ορυκτά καύσιμα· τονίζει 
ότι το τελευταίο δεν θα πρέπει να 
υποστηρίζεται με κανέναν τρόπο μέσω 
του μηχανισμού δίκαιης μετάβασης και 
θα πρέπει να εξαιρείται από κάθε άλλη 
δημόσια χρηματοδότηση.

Or. en

Τροπολογία 140
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar, Adriana Maldonado López, 
Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Tsvetelina Penkova, Nicolás González 
Casares, Romana Jerković

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. θεωρεί ότι η βιομηχανική πολιτική 
της Ένωσης μπορεί να επιτύχει μόνο 
μέσω ολοκληρωμένου στρατηγικού 
σχεδιασμού, συγκεντρώνοντας τους 
πόρους των Ευρωπαίων παραγόντων, 
των περιφερειακών και τοπικών θεσμών, 
των βιομηχανικών ομάδων, των 
κοινωνικών εταίρων, των πανεπιστημίων 
και των ερευνητικών ομάδων· 
υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία 
των δομών υποστήριξης, όπως τα δίκτυα 
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ΜΜΕ, οι οργανισμοί περιφερειακής 
ανάπτυξης, οι ομάδες καινοτομίας και η 
παροχή συμβουλών σε νεοφυείς 
επιχειρήσεις για τη δημιουργία τοπικών 
και περιφερειακών βιομηχανικών 
αλυσίδων αξίας·

Or. en

Τροπολογία 141
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Massimiliano Smeriglio, 
Dan Nica

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. πιστεύει ότι η νέα βιομηχανική 
στρατηγική πρέπει να συνοδεύεται από 
αντίστοιχες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες 
που συμβάλλουν στην επιτάχυνση της 
διαδικασίας μετασχηματισμού των 
βιομηχανιών μας και στη θέση των 
βάσεων για το βιομηχανικό μέλλον της 
Ευρώπης· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προβούν 
σε μαζικές δημόσιες επενδύσεις στην 
εκπαίδευση σε ολόκληρη την Ευρώπη και 
να προωθήσουν την ενσωμάτωση της 
εκπαιδευτικής πολιτικής σε ενωσιακό 
επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 142
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. Προκειμένου να διευκολυνθεί ο 
ψηφιακός μετασχηματισμός, είναι 
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σημαντικό να διασφαλιστεί όλοι οι 
πολίτες έχουν δικαίωμα και πρόσβαση σε 
οικονομικώς προσιτή πράσινη ενέργεια. 
Αυτό αποτελεί προϋπόθεση για 
συμμετοχή στις οικονομικές και 
κοινωνικές δραστηριότητες κατά τη 
διάρκεια του ψηφιακού και του πράσινου 
βιομηχανικού μετασχηματισμού, που 
πρέπει να περιλαμβάνει την παροχή 
προστασίας και στήριξης στους 
ευάλωτους πολίτες·

Or. en

Τροπολογία 143
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τις 
οικείες εθνικές υπηρεσίες απασχόλησης 
να διενεργήσουν, στο πλαίσιο της 
παρούσας πρωτοβουλίας επαγγελματικής 
επιμόρφωσης και επαναπατρισμού 
βιομηχανικών τομέων, μια αξιολόγηση 
των δεξιοτήτων που έχουν ήδη αποκτηθεί 
από τους εργαζόμενους σε παραδοσιακές 
βιομηχανίες και ως εκ τούτου είναι 
απευθείας διαθέσιμες στις εταιρείες που 
μετεγκαθίστανται στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 144
Ismail Ertug

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. πιστεύει ότι η ψηφιοποίηση και η 
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απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν σε συνολική 
μείωση του όγκου εργασίας· και τονίζει 
ότι είναι αναγκαίο να συζητηθεί η 
κατανομή εργασίας και κεφαλαίου στην 
κοινωνία (π.χ. μείωση των ωρών 
εργασίας, η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, 
δυναμική ανισότητας των φύλων)·

Or. en

Τροπολογία 145
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Γιώργος Γεωργίου, Sandra Pereira
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. επισημαίνει ότι η βιομηχανική 
πολιτική της ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίζει 
όλες τις κοινωνικές επιπτώσεις των 
διαρθρωτικών αλλαγών, προκειμένου να 
υποστηριχθούν οι καλές, δίκαιες και 
ισότιμες συνθήκες εργασίας, η ποιοτική 
απασχόληση και οι ίσες ευκαιρίες, καθώς 
και η πρόσβαση σε αγορές εργασίας και 
συστήματα κοινωνικής πρόνοιας τα 
οποία λειτουργούν εύρυθμα·

Or. en

Τροπολογία 146
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Γιώργος Γεωργίου, Sandra Pereira
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2β. θεωρεί ότι η βιομηχανική πολιτική 
της ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνει 
στρατηγικές δημόσιων επενδύσεων που 
προωθούν την ανάκτηση ποιοτικών 
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θέσεων απασχόλησης και ευκαιριών 
μεταποίησης σε ολόκληρη την Ένωση, 
προκειμένου να υποστηριχτεί η ισότιμη 
και βιώσιμη ανάπτυξη όλων των 
περιφερειών της ΕΕ, ιδίως σε 
στρατηγικούς τομείς, όπως η υγεία, η 
ψηφιοποίηση και η ενέργεια· καλεί την 
Επιτροπή να προωθήσει τη χρήση 
δημόσιων επενδύσεων για τη δημιουργία 
ποιοτικών θέσεων εργασίας και την 
επίτευξη φιλόδοξων κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών στόχων·

Or. en

Τροπολογία 147
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar, Adriana Maldonado López, 
Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Tsvetelina Penkova, Nicolás González 
Casares, Romana Jerković

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 148
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Γιώργος Γεωργίου, Sandra Pereira
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 2 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2γ. επισημαίνει ότι κάθε βιομηχανική 
στρατηγική θα πρέπει να έχει επίκεντρο 
τους εργαζομένους, τους εκπροσώπους 
και τα συνδικάτα τους, καθώς και τα 
συμφέροντα και τη μακροχρόνια 
εμπειρογνωμοσύνη των εργαζομένων για 
τη διασφάλιση της δημοκρατικής 
λειτουργίας· καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει πλήρως τους εργαζόμενους, 
τους εκπροσώπους τους και τις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις τους σε κάθε 
στάδιο της διαδικασίας·

Or. en

Τροπολογία 149
Tom Berendsen
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Antonio Tajani, 
Massimiliano Salini, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Edina 
Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, 
Μαρία Σπυράκη, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί, στο τρέχον πλαίσιο, ότι η 
Ένωση χρειάζεται μια νέα, ειδικά 
προσαρμοσμένη βιομηχανική στρατηγική 
που θα επικεντρώνεται σε δύο διακριτές 
φάσεις· η πρώτη αφορά την ανάκαμψη και 
η δεύτερη την ανασυγκρότηση και τον 
μετασχηματισμό· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή να προσαρμόσει τη στρατηγική 
που δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο 2020 στην 
τρέχουσα κατάσταση και να εξετάσει και 
τα δύο στάδια, διατηρώντας παράλληλα 
τους ψηφιακούς και τους 
περιβαλλοντικούς στόχους ως 
προτεραιότητες διαρκώς·

3. θεωρεί ότι η Ένωση χρειάζεται μια 
βιομηχανική στρατηγική που δεν 
συμβάλλει μόνον στη βιομηχανική 
ανάκαμψη μετά την τρέχουσα οικονομική 
κρίση, αλλά που συνιστά ειδικά 
προσαρμοσμένη βιομηχανική στρατηγική·  
για την προσέλκυση επενδύσεων στις νέες 
τεχνολογίες, υποδομές και έρευνα, καθώς 
και την τόνωση της πρόσβασης στο 
κεφάλαιο, την είσοδο στις αγορές και τον 
αποτελεσματικό ανταγωνισμό· ως εκ 
τούτου, πιστεύει ότι μια 
επικαιροποιημένη στρατηγική θα πρέπει 
να λαμβάνει υπόψη δύο βασικές και 
διασυνδεδεμένες φάσεις: την ανάκαμψη 
και τον μετασχηματισμό· πιστεύει ότι τα 
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καλύτερα μέτρα ανάκαμψης έχουν ως 
στόχο τις επενδύσεις σε βιώσιμες και 
ψηφιακές τεχνολογίες, μεταξύ άλλων σε 
βιομηχανίες έντασης εργασίας, νέων 
δικτύων και έργων υποδομών, που 
οδηγούν σε αύξηση της εσωτερικής 
ζήτησης της ΕΕ και μακροπρόθεσμη 
ανάπτυξη, παγκόσμια ανταγωνιστικότητα 
και αποτελεσματικό ανταγωνισμό στην 
εσωτερική αγορά της ΕΕ· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή να προσαρμόσει τη 
στρατηγική που δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο 
2020 στην τρέχουσα κατάσταση και να 
εξετάσει και τα δύο στάδια, διατηρώντας 
παράλληλα τους ψηφιακούς και τους 
περιβαλλοντικούς στόχους ως 
προτεραιότητες διαρκώς·

Or. en

Τροπολογία 150
Salvatore De Meo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί, στο τρέχον πλαίσιο, ότι η 
Ένωση χρειάζεται μια νέα, ειδικά 
προσαρμοσμένη βιομηχανική στρατηγική 
που θα επικεντρώνεται σε δύο διακριτές 
φάσεις· η πρώτη αφορά την ανάκαμψη και 
η δεύτερη την ανασυγκρότηση και τον 
μετασχηματισμό· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή να προσαρμόσει τη στρατηγική 
που δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο 2020 στην 
τρέχουσα κατάσταση και να εξετάσει και 
τα δύο στάδια, διατηρώντας παράλληλα 
τους ψηφιακούς και τους 
περιβαλλοντικούς στόχους ως 
προτεραιότητες διαρκώς·

3. θεωρεί ότι η Ένωση χρειάζεται μια 
βιομηχανική στρατηγική που δεν 
συμβάλλει μόνον στη βιομηχανική 
ανάκαμψη μετά την τρέχουσα οικονομική 
κρίση, αλλά που συνιστά ειδικά 
προσαρμοσμένη βιομηχανική στρατηγική· 
για την προσέλκυση επενδύσεων στις νέες 
τεχνολογίες, υποδομές και έρευνα, καθώς 
και την τόνωση της πρόσβασης στο 
κεφάλαιο, την είσοδο στις αγορές και τον 
αποτελεσματικό ανταγωνισμό· ως εκ 
τούτου, πιστεύει ότι μια 
επικαιροποιημένη στρατηγική θα πρέπει 
να λαμβάνει υπόψη δύο βασικές και 
διασυνδεδεμένες φάσεις: την ανάκαμψη 
και τον μετασχηματισμό· πιστεύει ότι τα 
καλύτερα μέτρα ανάκαμψης έχουν ως 
στόχο τις επενδύσεις σε βιώσιμες και 
ψηφιακές τεχνολογίες, μεταξύ άλλων σε 
βιομηχανίες έντασης εργασίας, νέων 
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δικτύων και έργων υποδομών, που 
οδηγούν σε αύξηση της εσωτερικής 
ζήτησης της ΕΕ και μακροπρόθεσμη 
ανάπτυξη, παγκόσμια ανταγωνιστικότητα 
και αποτελεσματικό ανταγωνισμό στην 
εσωτερική αγορά της ΕΕ· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή να προσαρμόσει τη 
στρατηγική που δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο 
2020 στην τρέχουσα κατάσταση και να 
εξετάσει και τα δύο στάδια, διατηρώντας 
παράλληλα τους ψηφιακούς και τους 
περιβαλλοντικούς στόχους ως 
προτεραιότητες διαρκώς·

Or. en

Τροπολογία 151
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Dragoș Pîslaru, Bernard Guetta, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Katalin Cseh, Izaskun 
Bilbao Barandica, Nicola Danti, Stéphane Bijoux, Fredrick Federley, Andrus Ansip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί, στο τρέχον πλαίσιο, ότι η 
Ένωση χρειάζεται μια νέα, ειδικά 
προσαρμοσμένη βιομηχανική στρατηγική 
που θα επικεντρώνεται σε δύο διακριτές 
φάσεις· η πρώτη αφορά την ανάκαμψη και 
η δεύτερη την ανασυγκρότηση και τον 
μετασχηματισμό· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή να προσαρμόσει τη στρατηγική 
που δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο 2020 στην 
τρέχουσα κατάσταση και να εξετάσει και 
τα δύο στάδια, διατηρώντας παράλληλα 
τους ψηφιακούς και τους 
περιβαλλοντικούς στόχους ως 
προτεραιότητες διαρκώς·

3. θεωρεί, στο τρέχον πλαίσιο, ότι η 
Ένωση χρειάζεται μια νέα, ειδικά 
προσαρμοσμένη βιομηχανική στρατηγική 
που θα επικεντρώνεται σε δύο διακριτές 
φάσεις· η πρώτη αφορά την ανάκαμψη και 
η δεύτερη την ανασυγκρότηση και τον 
μετασχηματισμό· θεωρεί, ωστόσο, ότι οι 
επενδύσεις οι οποίες, από την φάση 
ανάκαμψης και εξής, στηρίζουν και 
επιταχύνουν τον ψηφιακό και 
περιβαλλοντικό μετασχηματισμό και 
ενδυναμώνουν την αυτονομία της 
Ένωσης θα πρέπει να ενθαρρυνθούν· 
καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να 
προσαρμόσει τη στρατηγική που 
δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο 2020 στην 
τρέχουσα κατάσταση και να εξετάσει και 
τα δύο στάδια, διατηρώντας παράλληλα 
τους ψηφιακούς και τους 
περιβαλλοντικούς στόχους την υπεροχή 
της Ένωσης και τη στρατηγική της 
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αυτονομία ως προτεραιότητες διαρκώς·

Or. en

Τροπολογία 152
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fabienne 
Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί, στο τρέχον πλαίσιο, ότι η 
Ένωση χρειάζεται μια νέα, ειδικά 
προσαρμοσμένη βιομηχανική στρατηγική 
που θα επικεντρώνεται σε δύο διακριτές 
φάσεις· η πρώτη αφορά την ανάκαμψη και 
η δεύτερη την ανασυγκρότηση και τον 
μετασχηματισμό· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή να προσαρμόσει τη στρατηγική 
που δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο 2020 στην 
τρέχουσα κατάσταση και να εξετάσει και 
τα δύο στάδια, διατηρώντας παράλληλα 
τους ψηφιακούς και τους 
περιβαλλοντικούς στόχους ως 
προτεραιότητες διαρκώς·

3. θεωρεί, στο τρέχον πλαίσιο, ότι η 
Ένωση χρειάζεται μια νέα, ειδικά 
προσαρμοσμένη βιομηχανική στρατηγική 
που θα επικεντρώνεται σε δύο διακριτές 
φάσεις· η πρώτη αφορά την ανάκαμψη και 
η δεύτερη την ανασυγκρότηση και τον 
μετασχηματισμό· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή να προσαρμόσει τη στρατηγική 
που δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο 2020 στην 
τρέχουσα κατάσταση και να εξετάσει και 
τα δύο στάδια, διατηρώντας παράλληλα 
τους ψηφιακούς και τους 
περιβαλλοντικούς στόχους ως 
προτεραιότητες διαρκώς· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν 
υπόψη κατά τη χορήγηση κεφαλαίων ότι 
η φάση ανάκαμψης αποτελεί ευκαιρία για 
την επίσπευση του μετασχηματισμού των 
βιομηχανιών μας σε μια πιο πράσινη, 
καινοτόμο, χωρίς αποκλεισμούς και 
κυρίαρχη Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 153
Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds, Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, 
Bart Groothuis, Morten Petersen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί, στο τρέχον πλαίσιο, ότι η 
Ένωση χρειάζεται μια νέα, ειδικά 
προσαρμοσμένη βιομηχανική στρατηγική 
που θα επικεντρώνεται σε δύο διακριτές 
φάσεις· η πρώτη αφορά την ανάκαμψη και 
η δεύτερη την ανασυγκρότηση και τον 
μετασχηματισμό· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή να προσαρμόσει τη στρατηγική 
που δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο 2020 στην 
τρέχουσα κατάσταση και να εξετάσει και 
τα δύο στάδια, διατηρώντας παράλληλα 
τους ψηφιακούς και τους 
περιβαλλοντικούς στόχους ως 
προτεραιότητες διαρκώς·

3. θεωρεί, στο τρέχον πλαίσιο, ότι η 
Ένωση χρειάζεται μια νέα, ειδικά 
προσαρμοσμένη βιομηχανική στρατηγική 
που θα επικεντρώνεται σε δύο διακριτές 
φάσεις· η πρώτη αφορά την ανάκαμψη και 
η δεύτερη την ανασυγκρότηση και τον 
μετασχηματισμό· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή να προσαρμόσει τη στρατηγική 
που δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο 2020 στην 
τρέχουσα κατάσταση και να εξετάσει και 
τα δύο στάδια, διατηρώντας παράλληλα 
τους ψηφιακούς και τους 
περιβαλλοντικούς στόχους ως 
προτεραιότητες διαρκώς· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν 
υπόψη κατά τη χορήγηση κεφαλαίων ότι 
η φάση ανάκαμψης αποτελεί ευκαιρία για 
την επίσπευση του μετασχηματισμού των 
βιομηχανιών μας σε μια πιο πράσινη, 
ψηφιοποιημένη, καινοτόμο και χωρίς 
αποκλεισμούς Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 154
Grzegorz Tobiszowski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί, στο τρέχον πλαίσιο, ότι η 
Ένωση χρειάζεται μια νέα, ειδικά 
προσαρμοσμένη βιομηχανική στρατηγική 
που θα επικεντρώνεται σε δύο διακριτές 
φάσεις· η πρώτη αφορά την ανάκαμψη και 
η δεύτερη την ανασυγκρότηση και τον 
μετασχηματισμό· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή να προσαρμόσει τη στρατηγική 
που δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο 2020 στην 
τρέχουσα κατάσταση και να εξετάσει και 
τα δύο στάδια, διατηρώντας παράλληλα 

3. θεωρεί, στο τρέχον πλαίσιο, ότι η 
Ένωση χρειάζεται μια νέα, ειδικά 
προσαρμοσμένη βιομηχανική στρατηγική 
που θα επικεντρώνεται σε δύο διακριτές 
φάσεις· η πρώτη αφορά την ανάκαμψη και 
η δεύτερη την ανασυγκρότηση και τον 
μετασχηματισμό· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή να καταρτίσει ολοκληρωμένη 
έκθεση για την αξιολόγηση της 
κατάστασης της οικονομίας της ΕΕ και 
της σκοπιμότητας διενέργειας διπλής 
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τους ψηφιακούς και τους 
περιβαλλοντικούς στόχους ως 
προτεραιότητες διαρκώς·

μετάβασης και, με βάση τα πορίσματά 
της, να προσαρμόσει τη στρατηγική που 
δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο 2020 στην 
τρέχουσα κατάσταση και να εξετάσει και 
τα δύο στάδια, διατηρώντας παράλληλα 
τους ψηφιακούς και τους 
περιβαλλοντικούς στόχους·

Or. en

Τροπολογία 155
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar, Adriana Maldonado López, 
Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Tsvetelina Penkova, Nicolás González 
Casares, Romana Jerković

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί, στο τρέχον πλαίσιο, ότι η 
Ένωση χρειάζεται μια νέα, ειδικά 
προσαρμοσμένη βιομηχανική στρατηγική 
που θα επικεντρώνεται σε δύο διακριτές 
φάσεις· η πρώτη αφορά την ανάκαμψη και 
η δεύτερη την ανασυγκρότηση και τον 
μετασχηματισμό· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή να προσαρμόσει τη στρατηγική 
που δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο 2020 στην 
τρέχουσα κατάσταση και να εξετάσει και 
τα δύο στάδια, διατηρώντας παράλληλα 
τους ψηφιακούς και τους 
περιβαλλοντικούς στόχους ως 
προτεραιότητες διαρκώς·

3. θεωρεί, στο τρέχον πλαίσιο, ότι η 
Ένωση χρειάζεται μια νέα, ειδικά 
προσαρμοσμένη βιομηχανική στρατηγική 
που θα επικεντρώνεται σε δύο διακριτές 
φάσεις· η πρώτη αφορά την ανάκαμψη και 
η δεύτερη την ανασυγκρότηση και τον 
μετασχηματισμό· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή να προσαρμόσει τη στρατηγική 
που δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο 2020 στην 
τρέχουσα κατάσταση και να εξετάσει και 
τα δύο στάδια, διατηρώντας παράλληλα 
τους ψηφιακούς και τους 
περιβαλλοντικούς στόχους ως 
προτεραιότητες διαρκώς και 
διασφαλίζοντας συνέργειες μεταξύ τους, 
ώστε να διασφαλιστεί η αποδοτικότητα 
των πόρων και να επιτευχθεί η 
κυκλικότητα των βιομηχανικών 
διαδικασιών·

Or. en

Τροπολογία 156
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί, στο τρέχον πλαίσιο, ότι η 
Ένωση χρειάζεται μια νέα, ειδικά 
προσαρμοσμένη βιομηχανική στρατηγική 
που θα επικεντρώνεται σε δύο διακριτές 
φάσεις· η πρώτη αφορά την ανάκαμψη και 
η δεύτερη την ανασυγκρότηση και τον 
μετασχηματισμό· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή να προσαρμόσει τη στρατηγική 
που δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο 2020 στην 
τρέχουσα κατάσταση και να εξετάσει και 
τα δύο στάδια, διατηρώντας παράλληλα 
τους ψηφιακούς και τους 
περιβαλλοντικούς στόχους ως 
προτεραιότητες διαρκώς·

3. θεωρεί, στο τρέχον πλαίσιο, ότι η 
Ένωση χρειάζεται μια αμοιβαία 
ενισχυμένη προσέγγιση δύο σταδίων για 
την υλοποίηση της βιομηχανικής 
στρατηγικής της· το πρώτο στάδιο αφορά 
την πράσινη και ανθεκτική ανάκαμψη και 
προετοιμάζει το έδαφος για το δεύτερο 
στάδιο που αφορά την ανασυγκρότηση και 
τον μετασχηματισμό· καλεί, ως εκ τούτου, 
την Επιτροπή να ενισχύσει όλη τη σχετική 
νομοθεσία και να προτείνει νέα, 
προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα 
στην οικολογική και τη βιώσιμη ψηφιακή 
μετάβαση και στα δύο στάδια·

Or. en

Τροπολογία 157
François-Xavier Bellamy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί, στο τρέχον πλαίσιο, ότι η 
Ένωση χρειάζεται μια νέα, ειδικά 
προσαρμοσμένη βιομηχανική στρατηγική 
που θα επικεντρώνεται σε δύο διακριτές 
φάσεις· η πρώτη αφορά την ανάκαμψη και 
η δεύτερη την ανασυγκρότηση και τον 
μετασχηματισμό· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή να προσαρμόσει τη στρατηγική 
που δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο 2020 στην 
τρέχουσα κατάσταση και να εξετάσει και 
τα δύο στάδια, διατηρώντας παράλληλα 
τους ψηφιακούς και τους 
περιβαλλοντικούς στόχους ως 
προτεραιότητες διαρκώς·

3. θεωρεί, στο τρέχον πλαίσιο, ότι η 
Ένωση χρειάζεται μια νέα, ειδικά 
προσαρμοσμένη βιομηχανική στρατηγική 
που θα επικεντρώνεται σε δύο διακριτές 
φάσεις· η πρώτη αφορά την ανάκαμψη και 
η δεύτερη την ανασυγκρότηση και τον 
μετασχηματισμό· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή να προσαρμόσει τη στρατηγική 
που δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο 2020 στην 
τρέχουσα κατάσταση και να εξετάσει και 
τα δύο στάδια, διατηρώντας παράλληλα 
τους ψηφιακούς και τους 
περιβαλλοντικούς στόχους και τη 
στρατηγική αυτονομία της ΕΕ ως 
προτεραιότητες διαρκώς·

Or. en
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Τροπολογία 158
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί, στο τρέχον πλαίσιο, ότι η 
Ένωση χρειάζεται μια νέα, ειδικά 
προσαρμοσμένη βιομηχανική στρατηγική 
που θα επικεντρώνεται σε δύο διακριτές 
φάσεις· η πρώτη αφορά την ανάκαμψη και 
η δεύτερη την ανασυγκρότηση και τον 
μετασχηματισμό· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή να προσαρμόσει τη στρατηγική 
που δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο 2020 στην 
τρέχουσα κατάσταση και να εξετάσει και 
τα δύο στάδια, διατηρώντας παράλληλα 
τους ψηφιακούς και τους 
περιβαλλοντικούς στόχους ως 
προτεραιότητες διαρκώς·

3. θεωρεί, στο τρέχον πλαίσιο, ότι η 
Ένωση χρειάζεται μια νέα, ειδικά 
προσαρμοσμένη βιομηχανική στρατηγική 
σε κάθε οικοσύστημα που θα 
επικεντρώνεται σε δύο διακριτές φάσεις· η 
πρώτη αφορά την ανάκαμψη και η δεύτερη 
την ανασυγκρότηση και τον 
μετασχηματισμό· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή να προσαρμόσει τη στρατηγική 
που δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο 2020 στην 
τρέχουσα κατάσταση και να εξετάσει και 
τα δύο στάδια, διατηρώντας παράλληλα 
τον ψηφιακό και τον περιβαλλοντικό 
στόχο ως προτεραιότητα διαρκώς·

Or. en

Τροπολογία 159
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί, στο τρέχον πλαίσιο, ότι η 
Ένωση χρειάζεται μια νέα, ειδικά 
προσαρμοσμένη βιομηχανική στρατηγική 
που θα επικεντρώνεται σε δύο διακριτές 
φάσεις· η πρώτη αφορά την ανάκαμψη 
και η δεύτερη την ανασυγκρότηση και τον 
μετασχηματισμό· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή να προσαρμόσει τη στρατηγική 
που δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο 2020 στην 
τρέχουσα κατάσταση και να εξετάσει και 
τα δύο στάδια, διατηρώντας παράλληλα 
τους ψηφιακούς και τους 
περιβαλλοντικούς στόχους ως 
προτεραιότητες διαρκώς·

3. θεωρεί, στο τρέχον πλαίσιο, ότι η 
Ένωση χρειάζεται μια νέα, ειδικά 
προσαρμοσμένη βιομηχανική στρατηγική 
που θα επικεντρώνεται στην υλοποίησή 
της σε δύο διακριτές φάσεις· η μία αφορά 
τη σταθεροποίηση των θέσεων εργασίας, 
στην προσαρμογή της παραγωγής στη 
«νέα κανονικότητα» μετά τη νόσο 
COVID και η δεύτερη την ανασυγκρότηση 
και τον μετασχηματισμό· ως εκ τούτου, 
καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη 
σχετική υφιστάμενη και μελλοντική 
νομοθεσία ώστε να δοθεί προτεραιότητα 
στην οικολογική και ψηφιακή μετάβαση 
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και στα δύο στάδια·

Or. en

Τροπολογία 160
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί, στο τρέχον πλαίσιο, ότι η 
Ένωση χρειάζεται μια νέα, ειδικά 
προσαρμοσμένη βιομηχανική στρατηγική 
που θα επικεντρώνεται σε δύο διακριτές 
φάσεις· η πρώτη αφορά την ανάκαμψη και 
η δεύτερη την ανασυγκρότηση και τον 
μετασχηματισμό· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή να προσαρμόσει τη στρατηγική 
που δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο 2020 στην 
τρέχουσα κατάσταση και να εξετάσει και 
τα δύο στάδια, διατηρώντας παράλληλα 
τους ψηφιακούς και τους 
περιβαλλοντικούς στόχους ως 
προτεραιότητες διαρκώς·

3. θεωρεί, στο τρέχον πλαίσιο, ότι η 
Ένωση χρειάζεται μια νέα, ειδικά 
προσαρμοσμένη βιομηχανική στρατηγική 
που θα επικεντρώνεται σε δύο διακριτές 
φάσεις· η πρώτη αφορά την ανάκαμψη και 
την ενίσχυση των υφιστάμενων 
βιομηχανιών και η δεύτερη τη 
μετεγκατάσταση και τον μετασχηματισμό· 
καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να 
προσαρμόσει τη στρατηγική που 
δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο 2020 στην 
τρέχουσα κατάσταση και να εξετάσει και 
τα δύο στάδια, διατηρώντας παράλληλα 
τους ψηφιακούς στόχους ως 
προτεραιότητα διαρκώς·

Or. en

Τροπολογία 161
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. υπογραμμίζει τη σημασία μιας 
συνολικής και αποτελεσματικής 
συνολικής διακυβέρνησης για τον 
βιομηχανικό μετασχηματισμό που 
διασφαλίζει τη συνοχή με τους στόχους 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η 
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οποία είναι καίριας σημασίας για την 
επιτυχία της· επισημαίνει την ανάγκη 
διασφάλισης διαφάνειας για τα 
προσδιορισμένα βιομηχανικά 
οικοσυστήματα, ιδίως όσον αφορά τα 
κριτήρια που πρέπει να θεωρούνται μέρος 
ενός οικοσυστήματος και, ως εκ τούτου, 
τις διαρθρωτικές ανταλλαγές με την 
Επιτροπή, την ακριβή κατανομή ανά 
τύπο παράγοντα σε κάθε προσδιορισμένο 
οικοσύστημα και τις πληροφορίες 
σχετικά με τα αποτελέσματα και τα 
θέματα που συζητήθηκαν, καθώς και τον 
ρόλο του βιομηχανικού φόρουμ και των 
συμμαχιών σε σχέση με αυτά τα 
οικοσυστήματα· τονίζει ότι η κοινωνία 
των πολιτών, οι οργανώσεις 
καταναλωτών και οι συνδικαλιστικές 
οργανώσεις θα πρέπει να συμμετέχουν 
στην ανάπτυξη βασικών κανόνων και στη 
συμφωνία των προτεραιοτήτων για τις 
τομεακές οδούς που θα αναπτυχθούν·

Or. en

Τροπολογία 162
Tom Berendsen
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, 
Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, François-Xavier Bellamy, Μαρία Σπυράκη, 
Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε 
βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ πρέπει 
να καταλήξει σε σαφώς καθορισμένους 
στόχους και σαφείς ορισμούς για τους 
όρους «στρατηγικός», «στρατηγική 
αυτονομία», «ανθεκτικότητα», 
«στρατηγική ανθεκτικότητα», 
«αυτονομία» και άλλες συναφείς έννοιες· 
τονίζει ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί 
η πλήρης διαφάνεια, αυτές οι έννοιες 
πρέπει να αναφέρονται σε ειδικούς και 
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συγκεκριμένους ορισμούς για να 
διασφαλιστεί ότι οι ενέργειες που 
αναλαμβάνονται αναφορικά με αυτές τις 
έννοιες είναι συγκεκριμένες και 
στοχεύουν απόλυτα στους πολιτικά 
συμφωνημένους στόχους· υπογραμμίζει, 
επιπλέον, ότι κάθε κρατική ενίσχυση που 
χορηγείται βάσει βιομηχανικών ή 
οποιωνδήποτε άλλων πολιτικών θα 
πρέπει να τηρεί την κοινή «αρχή της 
εξισορρόπησης» ώστε να εξασφαλιστούν 
ίσοι όροι ανταγωνισμού και η μέγιστη 
δυνατή αποφυγή στρεβλώσεων του 
ανταγωνισμού και της ενιαίας αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 163
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Robert 
Hajšel, Carlos Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. πιστεύει ότι η νέα μακροπρόθεσμη 
στρατηγική για το βιομηχανικό μέλλον 
της Ευρώπης θα πρέπει να συμβάλει στην 
καταπολέμηση του μισθολογικού 
χάσματος μεταξύ των φύλων και του 
χάσματος στις συντάξεις των φύλων που 
εξακολουθούν να επηρεάζουν την 
ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και, 
γενικότερα, την ευρωπαϊκή κοινωνία· 
καλεί την Επιτροπή να λάβει δεόντως 
υπόψη τη διάσταση του φύλου κατά την 
εφαρμογή της ευρωπαϊκής βιομηχανικής 
στρατηγικής, τόσο στη φάση ανάκαμψης 
όσο και στις φάσεις ανασυγκρότησης και 
μετασχηματισμού, συμπεριλαμβανομένης 
της χρήσης εργαλείων για τη 
συνεκτίμηση της ισότητας των φύλων 
στον προϋπολογισμό κατά τον ορισμό των 
χρηματοδοτικών μέσων για την 
υποστήριξη της βιομηχανικής και 
οικονομικής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 164
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, 
Nicola Danti, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, Andrus Ansip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. τονίζει τη σημασία μιας 
συνεκτικής και συντονισμένης ενωσιακής 
προσέγγισης για την υποστήριξη των 
ευρωπαϊκών βιομηχανιών, ιδίως των 
ΜΜΕ, και τη διασφάλιση της 
απασχόλησης στην Ευρώπη για τη 
διατήρηση και την ενίσχυση της ενιαίας 
αγοράς προς όφελος των Ευρωπαίων 
πολιτών και των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 165
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

Τροπολογία 166
Tom Berendsen
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
Μαρία Σπυράκη, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. αναγνωρίζει ότι η κρίση λόγω του 
κορoνοϊού κινδυνεύει να οδηγήσει σε 
αυξημένο οικονομικό εθνικισμό και 
προστατευτισμό, επιπλέον η λειτουργία 
του βασιζόμενου σε κανόνες ελεύθερου 
εμπορίου και των παγκόσμιων αλυσίδων 
αξίας τίθεται περαιτέρω σε κίνδυνο με 
την επανεθνικοποίηση της παραγωγής 
και τη διάλυση των παγκόσμιων 
αλυσίδων αξίας, τα οποία αποτελούν 
απειλή για την ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα· προς τούτο, καλεί τα 
ενδιαφερόμενα μέρη να διαφοροποιήσουν 
τις αλυσίδες εφοδιασμού, προκειμένου να 
μειωθεί η ευαισθησία·

Or. en

Τροπολογία 167
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Robert 
Hajšel, Carlos Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. επαναλαμβάνει ότι, προκειμένου 
να διασφαλιστεί ένα μακροπρόθεσμο και 
βιώσιμο βιομηχανικό μέλλον για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι καίριας 
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σημασίας η εστίαση στην ενίσχυση των 
δεξιοτήτων και της επιχειρηματικής 
ικανότητας των πολιτών της ΕΕ ως 
ισχυρού μέσου για τη στήριξη της 
συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 168
Tom Berendsen
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, 
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Μαρία Σπυράκη, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3γ. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
προσεκτικά τον αντίκτυπο της εξάρτησης 
της Ευρώπης από τις εισαγωγές από 
τρίτες χώρες, ιδίως από χώρες όπου το 
κράτος ασκεί σημαντική επιρροή στην 
αγορά, και να συμπεριλάβει μέτρα για την 
αντιμετώπιση τυχόν διαταραχής στις 
παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, ιδιαίτερα με 
την ενίσχυση του συντονισμού της ΕΕ και 
με στρατηγικές παγκόσμιες συμπράξεις·

Or. en

Τροπολογία 169
Tom Berendsen
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Μαρία Σπυράκη, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Πρώτη φάση — Ανάκαμψη Βιομηχανική ανάκαμψη και επενδύσεις 
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για το μέλλον

Or. en

Τροπολογία 170
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Πρώτη φάση — Ανάκαμψη Πρώτη φάση — Γρήγορη ανάκαμψη

Or. en

Τροπολογία 171
Tom Berendsen
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Μαρία 
Σπυράκη, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. χαιρετίζει το προσωρινό πλαίσιο 
κρατικών ενισχύσεων ως ένα μέσο για την 
άμεση μεταβίβαση ρευστότητα εκεί όπου 
απαιτείται επειγόντως· καλεί, ωστόσο, την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι ενισχύσεις 
που παρέχονται κατά τη φάση έκτακτης 
ανάγκης δεν οδηγούν σε μόνιμες 
στρεβλώσεις στην ενιαία αγορά·

4. χαιρετίζει το προσωρινό πλαίσιο 
κρατικών ενισχύσεων ως ένα μέσο για την 
άμεση μεταβίβαση ρευστότητας σε κατά 
τα άλλα φερέγγυες επιχειρήσεις που τις 
χρειάζονται επειγόντως· καλεί, ωστόσο, 
την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι 
ενισχύσεις που παρέχονται κατά τη φάση 
έκτακτης ανάγκης δεν στρεβλώνουν τον 
ανταγωνισμό και δεν οδηγούν σε έλλειψη 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην 
ενιαία αγορά· επιπλέον, συνιστά την 
αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ για τις 
κρατικές ενισχύσεις, προκειμένου να 
δοθεί στα κράτη μέλη η απαραίτητη 
ευελιξία να παρέχουν στοχοθετημένη 
υποστήριξη στην προώθηση της 
απαλλαγής της βιομηχανίας από τις 
ανθρακούχες εκπομπές και της 
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ψηφιοποίησής της και να αναλυθούν 
ενδελεχώς η πιθανή στρέβλωση του 
ανταγωνισμού από κρατικές ενισχύσεις 
που προέρχονται από χώρες εκτός της ΕΕ 
και οι πιθανές επιπτώσεις της στην 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων 
της ΕΕ· ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
εκπονήσει έκθεση σχετικά με τους 
τρόπους με τους οποίους ο ξένος 
προστατευτισμός επηρεάζει τη 
βιομηχανία της ΕΕ και την τακτική 
αξιολόγηση της ανταγωνιστικότητας των 
βιομηχανικών τομέων της ΕΕ σε 
σύγκριση με τους κύριους ανταγωνιστές 
της Ευρώπης, καθώς και να ενεργήσει 
γρήγορα εάν είναι απαραίτητο να 
προσαρμοστούν οι κανόνες της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 172
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. χαιρετίζει το προσωρινό πλαίσιο 
κρατικών ενισχύσεων ως ένα μέσο για την 
άμεση μεταβίβαση ρευστότητα εκεί όπου 
απαιτείται επειγόντως· καλεί, ωστόσο, 
την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι 
ενισχύσεις που παρέχονται κατά τη φάση 
έκτακτης ανάγκης δεν οδηγούν σε 
μόνιμες στρεβλώσεις στην ενιαία αγορά·

4. χαιρετίζει τα έκτακτα 
χρηματοδοτικά μέσα του πλαισίου 
κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη των 
επιχειρήσεων και των εργαζομένων στην 
προσπάθεια αντιμετώπισης των 
οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας· 
καλεί την Επιτροπή να καθορίσει κοινά 
ελάχιστα πρότυπα προκειμένου να 
καθορίσει τις 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 και να καταδείξει πώς 
χρησιμοποιείται η δημόσια στήριξη που 
λαμβάνεται για την ευθυγράμμιση της 
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λειτουργίας τους με τους στόχους της ΕΕ 
για το κλίμα και το περιβάλλον και τη 
Συμφωνία του Παρισιού· υπενθυμίζει ότι 
η ενίσχυση θα πρέπει να χορηγείται μόνο 
για την κάλυψη των ζημιών που 
οφείλονται στην κρίση COVID-19· 
υπογραμμίζει ότι οι κρατικές ενισχύσεις 
θα πρέπει να χορηγούνται μόνο σε 
εταιρείες που πλήττονται από τις άμεσες 
επιπτώσεις της κρίσης της νόσου 
COVID-19 και όχι σε εταιρείες που ήδη 
βρίσκονταν σε δυσμενή οικονομική 
κατάσταση πριν από την κρίση·

Or. en

Τροπολογία 173
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Valérie Hayer, Dragoș Pîslaru, 
Susana Solís Pérez, Pierre Karleskind, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, 
Nicola Danti, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. χαιρετίζει το προσωρινό πλαίσιο 
κρατικών ενισχύσεων ως ένα μέσο για την 
άμεση μεταβίβαση ρευστότητα εκεί όπου 
απαιτείται επειγόντως· καλεί, ωστόσο, την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι ενισχύσεις 
που παρέχονται κατά τη φάση έκτακτης 
ανάγκης δεν οδηγούν σε μόνιμες 
στρεβλώσεις στην ενιαία αγορά·

4. χαιρετίζει τα μέτρα που έλαβε η 
Ένωση για την αντιμετώπιση της κρίσης 
της νόσου COVID-19, την ένεση ρευστού 
από την ΕΚΤ, τη χαλάρωση των κανόνων 
του συμφώνου σταθερότητας, την 
αύξηση του κεφαλαίου της ΕΤΕπ για τις 
ΜΜΕ και την πρωτοβουλία SURE να την 
παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη να 
χρηματοδοτήσουν συστήματα μειωμένου 
ωραρίου εργασίας, να διατηρήσουν 
θέσεις εργασίας και να προστατεύσουν 
τους εργαζομένους· χαιρετίζει το 
προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 
ως ένα μέσο για την άμεση μεταβίβαση 
ρευστότητα εκεί όπου απαιτείται 
επειγόντως· καλεί, ωστόσο, την Επιτροπή 
να διασφαλίσει ότι οι ενισχύσεις που 
παρέχονται κατά τη φάση έκτακτης 
ανάγκης δικαιολογούνται από τις 
συνέπειες της πανδημίας, δεν οδηγούν σε 
μόνιμες στρεβλώσεις στην ενιαία αγορά 
και ότι δεν παραμελείται κανένας 
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στρατηγικός τομέας·

Or. en

Τροπολογία 174
Μαρία Σπυράκη, François-Xavier Bellamy, Eva Maydell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. χαιρετίζει το προσωρινό πλαίσιο 
κρατικών ενισχύσεων ως ένα μέσο για την 
άμεση μεταβίβαση ρευστότητα εκεί όπου 
απαιτείται επειγόντως· καλεί, ωστόσο, την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι ενισχύσεις 
που παρέχονται κατά τη φάση έκτακτης 
ανάγκης δεν οδηγούν σε μόνιμες 
στρεβλώσεις στην ενιαία αγορά·

4. χαιρετίζει το προσωρινό πλαίσιο 
κρατικών ενισχύσεων ως ένα μέσο για την 
άμεση μεταβίβαση ρευστότητα εκεί όπου 
απαιτείται επειγόντως· καλεί, ωστόσο, την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι ενισχύσεις 
που παρέχονται κατά τη φάση έκτακτης 
ανάγκης δεν οδηγούν σε μόνιμες 
στρεβλώσεις στην ενιαία αγορά· καλεί την 
Επιτροπή να επανεξετάσει την πολιτική 
της για τις κρατικές ενισχύσεις, βάσει 
εκτίμησης επιπτώσεων στην 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας και αναγνωρίζοντας ρητά 
την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας ως στόχο 
κοινού ενδιαφέροντος·

Or. en

Τροπολογία 175
Marek Paweł Balt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. χαιρετίζει το προσωρινό πλαίσιο 
κρατικών ενισχύσεων ως ένα μέσο για την 
άμεση μεταβίβαση ρευστότητα εκεί όπου 
απαιτείται επειγόντως· καλεί, ωστόσο, την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι ενισχύσεις 
που παρέχονται κατά τη φάση έκτακτης 

4. χαιρετίζει το προσωρινό πλαίσιο 
κρατικών ενισχύσεων ως ένα μέσο για την 
άμεση μεταβίβαση ρευστότητα εκεί όπου 
απαιτείται επειγόντως· καλεί, ωστόσο, την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι ενισχύσεις 
που παρέχονται κατά τη φάση έκτακτης 
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ανάγκης δεν οδηγούν σε μόνιμες 
στρεβλώσεις στην ενιαία αγορά·

ανάγκης δεν οδηγούν σε μόνιμες 
στρεβλώσεις στην ενιαία αγορά· καλεί την 
Επιτροπή να επανεξετάσει την πολιτική 
της για τις κρατικές ενισχύσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης 
των στρεβλώσεων σε παγκόσμιο επίπεδο 
που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας·

Or. en

Τροπολογία 176
Miapetra Kumpula-Natri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. χαιρετίζει το προσωρινό πλαίσιο 
κρατικών ενισχύσεων ως ένα μέσο για την 
άμεση μεταβίβαση ρευστότητα εκεί όπου 
απαιτείται επειγόντως· καλεί, ωστόσο, την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι ενισχύσεις 
που παρέχονται κατά τη φάση έκτακτης 
ανάγκης δεν οδηγούν σε μόνιμες 
στρεβλώσεις στην ενιαία αγορά·

4. χαιρετίζει το προσωρινό πλαίσιο 
κρατικών ενισχύσεων ως ένα μέσο για την 
άμεση μεταβίβαση ρευστότητα εκεί όπου 
απαιτείται επειγόντως· καλεί, ωστόσο, την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι ενισχύσεις 
που παρέχονται κατά τη φάση έκτακτης 
ανάγκης δεν οδηγούν σε μόνιμες 
στρεβλώσεις στην ενιαία αγορά· καλεί την 
Επιτροπή να επανεξετάσει την πολιτική 
της για τις κρατικές ενισχύσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης 
των στρεβλώσεων σε παγκόσμιο επίπεδο 
που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας· 

Or. en

Τροπολογία 177
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. χαιρετίζει το προσωρινό πλαίσιο 
κρατικών ενισχύσεων ως ένα μέσο για την 

4. χαιρετίζει το προσωρινό πλαίσιο 
κρατικών ενισχύσεων ως ένα μέσο για την 
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άμεση μεταβίβαση ρευστότητα εκεί όπου 
απαιτείται επειγόντως· καλεί, ωστόσο, την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι ενισχύσεις 
που παρέχονται κατά τη φάση έκτακτης 
ανάγκης δεν οδηγούν σε μόνιμες 
στρεβλώσεις στην ενιαία αγορά·

άμεση μεταβίβαση ρευστότητα εκεί όπου 
απαιτείται επειγόντως· καλεί, ωστόσο, την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι ενισχύσεις 
που παρέχονται κατά τη φάση έκτακτης 
ανάγκης δεν οδηγούν σε μόνιμες 
στρεβλώσεις στην ενιαία αγορά ούτε σε 
δαπάνες που έρχονται σε σύγκρουση με 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και 
τους γενικούς στόχους της Ένωσης για το 
κλίμα·

Or. en

Τροπολογία 178
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. χαιρετίζει το προσωρινό πλαίσιο 
κρατικών ενισχύσεων ως ένα μέσο για την 
άμεση μεταβίβαση ρευστότητα εκεί όπου 
απαιτείται επειγόντως· καλεί, ωστόσο, την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι ενισχύσεις 
που παρέχονται κατά τη φάση έκτακτης 
ανάγκης δεν οδηγούν σε μόνιμες 
στρεβλώσεις στην ενιαία αγορά·

4. χαιρετίζει το προσωρινό πλαίσιο 
κρατικών ενισχύσεων ως ένα μέσο για την 
άμεση μεταβίβαση ρευστότητα εκεί όπου 
απαιτείται επειγόντως· καλεί, ωστόσο, την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι ενισχύσεις 
που παρέχονται κατά τη φάση έκτακτης 
ανάγκης δικαιολογούνται από τις 
συνέπειες της πανδημίας, δεν οδηγούν σε 
μόνιμες στρεβλώσεις στην ενιαία αγορά 
και δεν παραβλέπεται κανένας 
στρατηγικός τομέας·

Or. fr

Τροπολογία 179
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Tsvetelina Penkova, Nicolás González Casares, Romana 
Jerković

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. χαιρετίζει το προσωρινό πλαίσιο 4. χαιρετίζει το προσωρινό πλαίσιο 
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κρατικών ενισχύσεων ως ένα μέσο για την 
άμεση μεταβίβαση ρευστότητα εκεί όπου 
απαιτείται επειγόντως· καλεί, ωστόσο, την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι ενισχύσεις 
που παρέχονται κατά τη φάση έκτακτης 
ανάγκης δεν οδηγούν σε μόνιμες 
στρεβλώσεις στην ενιαία αγορά·

κρατικών ενισχύσεων ως ένα μέσο για την 
άμεση μεταβίβαση ρευστότητα εκεί όπου 
απαιτείται επειγόντως· καλεί, ωστόσο, την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι ενισχύσεις 
που παρέχονται κατά τη φάση έκτακτης 
ανάγκης δεν οδηγούν σε μόνιμες 
στρεβλώσεις στην ενιαία αγορά και δεν 
δημιουργούν ανισότητες μεταξύ 
βιομηχανικών επιχειρήσεων από 
διαφορετικά κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 180
Grzegorz Tobiszowski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Izabela-Helena Kloc, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. χαιρετίζει το προσωρινό πλαίσιο 
κρατικών ενισχύσεων ως ένα μέσο για την 
άμεση μεταβίβαση ρευστότητα εκεί όπου 
απαιτείται επειγόντως· καλεί, ωστόσο, την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι ενισχύσεις 
που παρέχονται κατά τη φάση έκτακτης 
ανάγκης δεν οδηγούν σε μόνιμες 
στρεβλώσεις στην ενιαία αγορά·

4. χαιρετίζει το προσωρινό πλαίσιο 
κρατικών ενισχύσεων ως ένα μέσο για την 
άμεση μεταβίβαση ρευστότητα εκεί όπου 
απαιτείται επειγόντως· καλεί, ωστόσο, την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι ενισχύσεις 
που παρέχονται κατά τη φάση έκτακτης 
ανάγκης δεν οδηγούν σε μόνιμες 
στρεβλώσεις στην ενιαία αγορά και ότι η 
χαλάρωση των κανόνων για τις κρατικές 
ενισχύσεις είναι χρονικά περιορισμένη και 
καταργείται σταδιακά·

Or. en

Τροπολογία 181
Gianna Gancia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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4. χαιρετίζει το προσωρινό πλαίσιο 
κρατικών ενισχύσεων ως ένα μέσο για την 
άμεση μεταβίβαση ρευστότητα εκεί όπου 
απαιτείται επειγόντως· καλεί, ωστόσο, την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι ενισχύσεις 
που παρέχονται κατά τη φάση έκτακτης 
ανάγκης δεν οδηγούν σε μόνιμες 
στρεβλώσεις στην ενιαία αγορά·

4. χαιρετίζει το προσωρινό πλαίσιο 
κρατικών ενισχύσεων ως ένα μέσο για την 
άμεση μεταβίβαση ρευστότητα εκεί όπου 
απαιτείται επειγόντως· καλεί, ωστόσο, την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η υπέρβαση 
του κατακερματισμού της ενιαίας αγοράς 
ως συνέπεια της ίδιας της φύσης των 
ενισχύσεων που παρέχονται κατά τη φάση 
έκτακτης ανάγκης αποτελεί 
προτεραιότητα βραχυπρόθεσμα και 
μεσοπρόθεσμα.

Or. it

Τροπολογία 182
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Γιώργος Γεωργίου, Sandra Pereira
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. χαιρετίζει το προσωρινό πλαίσιο 
κρατικών ενισχύσεων ως ένα μέσο για την 
άμεση μεταβίβαση ρευστότητα εκεί όπου 
απαιτείται επειγόντως· καλεί, ωστόσο, την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι ενισχύσεις 
που παρέχονται κατά τη φάση έκτακτης 
ανάγκης δεν οδηγούν σε μόνιμες 
στρεβλώσεις στην ενιαία αγορά·

4. χαιρετίζει το προσωρινό πλαίσιο 
κρατικών ενισχύσεων ως ένα μέσο για την 
άμεση μεταβίβαση ρευστότητα εκεί όπου 
απαιτείται επειγόντως· καλεί, ωστόσο, την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι ενισχύσεις 
που παρέχονται κατά τη φάση έκτακτης 
ανάγκης δεν ενισχύουν τις μόνιμες 
στρεβλώσεις και ανισότητες στην ενιαία 
αγορά·

Or. en

Τροπολογία 183
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. χαιρετίζει το προσωρινό πλαίσιο 
κρατικών ενισχύσεων ως ένα μέσο για την 

4. χαιρετίζει το προσωρινό πλαίσιο 
κρατικών ενισχύσεων ως ένα μέσο για την 
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άμεση μεταβίβαση ρευστότητα εκεί όπου 
απαιτείται επειγόντως· καλεί, ωστόσο, την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι ενισχύσεις 
που παρέχονται κατά τη φάση έκτακτης 
ανάγκης δεν οδηγούν σε μόνιμες 
στρεβλώσεις στην ενιαία αγορά·

άμεση μεταβίβαση ρευστότητα εκεί όπου 
απαιτείται επειγόντως· καλεί, ωστόσο, την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι ενισχύσεις 
που παρέχονται κατά τη φάση έκτακτης 
ανάγκης δεν οδηγούν σε μόνιμες 
στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά·

Or. en

Τροπολογία 184
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. καλεί την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει τους κανόνες για τις 
κρατικές ενισχύσεις (συγκεκριμένα του 
γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά 
κατηγορία και των κατευθυντήριων 
γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις για 
την προστασία του περιβάλλοντος και την 
ενέργεια), προκειμένου να συνάδουν αυτοί 
πλήρως με τους στόχους της ΕΕ για τη 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και με τους 
περιβαλλοντικούς στόχους και 
σταματήσουν οι επιδοτήσεις των 
ορυκτών καυσίμων, 
συμπεριλαμβανομένων ορισμένων 
συγκεκαλυμμένων ενισχύσεων στα 
ορυκτά καύσιμα, όπως η αποζημίωση για 
μη αξιοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού ή 
οι επενδύσεις σε υποδομές, 
συμπεριλαμβανομένων επεκτάσεων 
αερολιμένων· επιμένει στην εφαρμογή 
τους στη διαδικασία έγκρισης στοιχείων 
κρατικών ενισχύσεων στις δέσμες μέτρων 
των κρατών μελών για την ανάκαμψη, 
ώστε να διασφαλιστεί ότι συνάδουν με 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία·

Or. en
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Τροπολογία 185
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Tsvetelina Penkova, Nicolás González Casares, Romana 
Jerković

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. τονίζει ότι η Ένωση και τα κράτη 
μέλη πρέπει να είναι ενωμένα για να 
προωθήσουν τη θέση της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας στον κόσμο, δημιουργώντας 
μια ευρεία ανταγωνιστική βιομηχανική 
βάση σύμφωνα με τον στόχο κλιματικής 
ουδετερότητας για το 2050· υπογραμμίζει 
ότι η δημιουργία ποιοτικών θέσεων 
εργασίας, η κοινωνική προστασία, οι 
εύρυθμες δημόσιες υπηρεσίες και το 
κράτος δικαίου διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη των 
βιομηχανικών δραστηριοτήτων σε αυτό 
το πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 186
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, 
Nicola Danti, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής για τη δημιουργία ενός νέου 
μέσου ανάκαμψης, του Next Generation 
EU ύψους 750 δισεκατομμυρίων ευρώ· 
ζητεί έναν φιλόδοξο και ισχυρότερο 
μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ 
για την περίοδο 2021-2027, έχοντας 
υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά με το νέο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο, τους ίδιους 
πόρους και το σχέδιο ανάκαμψης 
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(2020/2631(RSP))·

Or. en

Τροπολογία 187
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Γιώργος Γεωργίου, Sandra Pereira
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. επισημαίνει ότι τα έκτακτα μέτρα 
δημόσιας στήριξης είναι ασυμβίβαστα με 
τη χρήση φορολογικών παραδείσων και 
την καταβολή μερισμάτων στους 
μετόχους και ότι πρέπει να 
συμμορφώνονται με αυστηρές 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές 
προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων η 
προστασία των θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 188
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, 
Nicola Danti, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. χαιρετίζει τον προσδιορισμό 14 
οικοσυστημάτων από την Επιτροπή και 
την ολοκληρωμένη προσέγγιση της 
συγκέντρωσης όλων των παραγόντων που 
δραστηριοποιούνται σε μια αλυσίδα 
αξίας, προκειμένου να προωθηθεί η 
ηγεσία της Ευρώπης σε στρατηγικούς 
τομείς και η ανταγωνιστικότητά της στην 
παγκόσμια σκηνή· υπογραμμίζει την 
ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι ΜΜΕ θα 
ευδοκιμήσουν σε κάθε οικοσύστημα·
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Or. en

Τροπολογία 189
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, 
Nicola Danti, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4γ. χαιρετίζει το ενισχυμένο InvestEU, 
με το νέο σκέλος του για τις στρατηγικές 
επενδύσεις που θα πρέπει να 
διαδραματίσει καίριο ρόλο στην πρώτη 
φάση ανάκαμψης για τη στρατηγική 
αυτονομία της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 190
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Γιώργος Γεωργίου, Sandra Pereira
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. θεωρεί ότι τα οικονομικά 
προγράμματα που εφαρμόζουν επιμέρους 
κράτη μέλη για να βοηθήσουν τις ΜΜΕ 
και τις άλλες επιχειρήσεις να 
αντιμετωπίσουν τα βραχυπρόθεσμα 
προβλήματα ρευστότητας είναι χρήσιμα, 
αλλά θα αυξήσουν τα επίπεδα χρέους 
αυτών των επιχειρήσεων· στο πλαίσιο 
αυτό, καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή 
να διευκολύνει την ανάκαμψη μέσω 
δημοσιονομικών προγραμμάτων που 
ευνοούν τα ίδια κεφάλαια έναντι του 
χρέους και τις επιχορηγήσεις έναντι 
δανείων και/ή εγγυήσεων·

5. θεωρεί ότι τα οικονομικά 
προγράμματα που εφαρμόζουν επιμέρους 
κράτη μέλη για να βοηθήσουν τις ΜΜΕ 
και τις άλλες επιχειρήσεις να 
αντιμετωπίσουν τα βραχυπρόθεσμα 
προβλήματα ρευστότητας είναι χρήσιμα·

Or. en
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Τροπολογία 191
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. θεωρεί ότι τα οικονομικά 
προγράμματα που εφαρμόζουν επιμέρους 
κράτη μέλη για να βοηθήσουν τις ΜΜΕ 
και τις άλλες επιχειρήσεις να 
αντιμετωπίσουν τα βραχυπρόθεσμα 
προβλήματα ρευστότητας είναι χρήσιμα, 
αλλά θα αυξήσουν τα επίπεδα χρέους 
αυτών των επιχειρήσεων· στο πλαίσιο 
αυτό, καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή 
να διευκολύνει την ανάκαμψη μέσω 
δημοσιονομικών προγραμμάτων που 
ευνοούν τα ίδια κεφάλαια έναντι του 
χρέους και τις επιχορηγήσεις έναντι 
δανείων και/ή εγγυήσεων·

5. θεωρεί ότι τα οικονομικά 
προγράμματα που εφαρμόζουν επιμέρους 
κράτη μέλη για να βοηθήσουν τις ΜΜΕ 
και τις άλλες επιχειρήσεις να 
αντιμετωπίσουν τα βραχυπρόθεσμα 
προβλήματα ρευστότητας είναι χρήσιμα, 
αλλά θα αυξήσουν τα επίπεδα χρέους 
αυτών των επιχειρήσεων· στο πλαίσιο 
αυτό, καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή 
να διευκολύνει την ανάκαμψη μέσω 
δημοσιονομικών προγραμμάτων που 
ευνοούν τις επιχορηγήσεις έναντι δανείων 
και/ή εγγυήσεων·

Or. fr

Τροπολογία 192
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. θεωρεί ότι τα οικονομικά 
προγράμματα που εφαρμόζουν επιμέρους 
κράτη μέλη για να βοηθήσουν τις ΜΜΕ 
και τις άλλες επιχειρήσεις να 
αντιμετωπίσουν τα βραχυπρόθεσμα 
προβλήματα ρευστότητας είναι χρήσιμα, 
αλλά θα αυξήσουν τα επίπεδα χρέους 
αυτών των επιχειρήσεων· στο πλαίσιο 
αυτό, καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή 
να διευκολύνει την ανάκαμψη μέσω 
δημοσιονομικών προγραμμάτων που 
ευνοούν τα ίδια κεφάλαια έναντι του 

5. θεωρεί ότι τα οικονομικά 
προγράμματα που εφαρμόζουν επιμέρους 
κράτη μέλη για να βοηθήσουν τις ΜΜΕ 
και τις άλλες επιχειρήσεις να 
αντιμετωπίσουν τα βραχυπρόθεσμα 
προβλήματα ρευστότητας είναι χρήσιμα, 
αλλά θα αυξήσουν τα επίπεδα χρέους 
αυτών των επιχειρήσεων και θα 
αποδυναμώσουν τις οικονομίες τους· στο 
πλαίσιο αυτό, καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή να διευκολύνει την ανάκαμψη 
μέσω δημοσιονομικών προγραμμάτων που 
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χρέους και τις επιχορηγήσεις έναντι 
δανείων και/ή εγγυήσεων·

ευνοούν τα ίδια κεφάλαια έναντι του 
χρέους και τις επιχορηγήσεις έναντι 
δανείων και/ή εγγυήσεων·

Or. en

Τροπολογία 193
Gianna Gancia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. θεωρεί ότι τα οικονομικά 
προγράμματα που εφαρμόζουν επιμέρους 
κράτη μέλη για να βοηθήσουν τις ΜΜΕ 
και τις άλλες επιχειρήσεις να 
αντιμετωπίσουν τα βραχυπρόθεσμα 
προβλήματα ρευστότητας είναι χρήσιμα, 
αλλά θα αυξήσουν τα επίπεδα χρέους 
αυτών των επιχειρήσεων· στο πλαίσιο 
αυτό, καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή 
να διευκολύνει την ανάκαμψη μέσω 
δημοσιονομικών προγραμμάτων που 
ευνοούν τα ίδια κεφάλαια έναντι του 
χρέους και τις επιχορηγήσεις έναντι 
δανείων και/ή εγγυήσεων·

5. θεωρεί ότι τα οικονομικά 
προγράμματα που εφαρμόζουν επιμέρους 
κράτη μέλη για να βοηθήσουν τις ΜΜΕ 
και τις άλλες επιχειρήσεις να 
αντιμετωπίσουν τα βραχυπρόθεσμα 
προβλήματα ρευστότητας είναι χρήσιμα, 
αλλά θα αυξήσουν τα επίπεδα χρέους 
αυτών των επιχειρήσεων· στο πλαίσιο 
αυτό, καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή 
να διευκολύνει την ανάκαμψη μέσω 
δημοσιονομικών προγραμμάτων που 
ευνοούν τα ίδια κεφάλαια έναντι του 
χρέους και ένα οργανικό σύστημα 
επιχορηγήσεων έναντι δανείων και/ή 
εγγυήσεων·

Or. it

Τροπολογία 194
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. θεωρεί ότι τα οικονομικά 
προγράμματα που εφαρμόζουν επιμέρους 
κράτη μέλη για να βοηθήσουν τις ΜΜΕ 
και τις άλλες επιχειρήσεις να 
αντιμετωπίσουν τα βραχυπρόθεσμα 

5. θεωρεί ότι τα οικονομικά 
προγράμματα που εφαρμόζουν επιμέρους 
κράτη μέλη για να βοηθήσουν τις ΜΜΕ 
και τις νεοφυείς και τις άλλες επιχειρήσεις 
να αντιμετωπίσουν τα βραχυπρόθεσμα 
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προβλήματα ρευστότητας είναι χρήσιμα, 
αλλά θα αυξήσουν τα επίπεδα χρέους 
αυτών των επιχειρήσεων· στο πλαίσιο 
αυτό, καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή 
να διευκολύνει την ανάκαμψη μέσω 
δημοσιονομικών προγραμμάτων που 
ευνοούν τα ίδια κεφάλαια έναντι του 
χρέους και τις επιχορηγήσεις έναντι 
δανείων και/ή εγγυήσεων·

προβλήματα ρευστότητας είναι χρήσιμα, 
αλλά θα αυξήσουν τα επίπεδα χρέους 
αυτών των επιχειρήσεων· στο πλαίσιο 
αυτό, καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή 
να διευκολύνει την ανάκαμψη μέσω 
δημοσιονομικών προγραμμάτων που 
ευνοούν τα ίδια κεφάλαια έναντι του 
χρέους και τις επιχορηγήσεις έναντι 
δανείων και/ή εγγυήσεων·

Or. en

Τροπολογία 195
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. θεωρεί ότι τα οικονομικά 
προγράμματα που εφαρμόζουν επιμέρους 
κράτη μέλη για να βοηθήσουν τις ΜΜΕ 
και τις άλλες επιχειρήσεις να 
αντιμετωπίσουν τα βραχυπρόθεσμα 
προβλήματα ρευστότητας είναι χρήσιμα, 
αλλά θα αυξήσουν τα επίπεδα χρέους 
αυτών των επιχειρήσεων· στο πλαίσιο 
αυτό, καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή 
να διευκολύνει την ανάκαμψη μέσω 
δημοσιονομικών προγραμμάτων που 
ευνοούν τα ίδια κεφάλαια έναντι του 
χρέους και τις επιχορηγήσεις έναντι 
δανείων και/ή εγγυήσεων·

5. θεωρεί ότι τα οικονομικά 
προγράμματα που εφαρμόζουν επιμέρους 
κράτη μέλη για να βοηθήσουν τις ΜΜΕ 
και τις άλλες επιχειρήσεις να 
αντιμετωπίσουν τα βραχυπρόθεσμα 
προβλήματα ρευστότητας είναι χρήσιμα, 
αλλά θα αυξήσουν τα επίπεδα χρέους 
αυτών των επιχειρήσεων· στο πλαίσιο 
αυτό, καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή 
να διευκολύνει την ανάκαμψη μέσω 
προτάσεων που ευνοούν τα ίδια κεφάλαια 
έναντι του χρέους και τις επιχορηγήσεις 
έναντι δανείων και/ή εγγυήσεων·

Or. en

Τροπολογία 196
Tom Berendsen
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Hildegard Bentele, Pilar del Castillo 
Vera, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas 
Tobé, François-Xavier Bellamy, Μαρία Σπυράκη, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille 
Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. θεωρεί ότι τα οικονομικά 
προγράμματα που εφαρμόζουν επιμέρους 
κράτη μέλη για να βοηθήσουν τις ΜΜΕ 
και τις άλλες επιχειρήσεις να 
αντιμετωπίσουν τα βραχυπρόθεσμα 
προβλήματα ρευστότητας είναι χρήσιμα, 
αλλά θα αυξήσουν τα επίπεδα χρέους 
αυτών των επιχειρήσεων· στο πλαίσιο 
αυτό, καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή 
να διευκολύνει την ανάκαμψη μέσω 
δημοσιονομικών προγραμμάτων που 
ευνοούν τα ίδια κεφάλαια έναντι του 
χρέους και τις επιχορηγήσεις έναντι 
δανείων και/ή εγγυήσεων·

5. θεωρεί ότι τα οικονομικά 
προγράμματα που εφαρμόζουν επιμέρους 
κράτη μέλη για να βοηθήσουν τις ΜΜΕ, 
τις νεοφυείς και τις άλλες επιχειρήσεις να 
αντιμετωπίσουν τα βραχυπρόθεσμα 
προβλήματα ρευστότητας είναι χρήσιμα, 
αλλά μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, 
να αυξήσουν τα επίπεδα χρέους αυτών των 
επιχειρήσεων· στο πλαίσιο αυτό, καλεί, ως 
εκ τούτου, την Επιτροπή να διευκολύνει, 
εκτός από τα προγραμματισμένα μέτρα, 
την ανάκαμψη μέσω του μετριασμού της 
κανονιστικής επιβάρυνσης·

Or. en

Τροπολογία 197
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. υπογραμμίζει ότι υπάρχουν 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που 
καθιστούν τη μετάβαση σε μια οικονομία 
μηδενικών καθαρών εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου ιδιαίτερα κατάλληλη για 
μέτρα ανάκαμψης που επιδιώκουν να 
ενισχύσουν γρήγορα τη ζήτηση και την 
απασχόληση των καταναλωτών· 
επισημαίνει ότι τα στοιχεία αποδεικνύουν 
ότι τα πράσινα βιώσιμα έργα δημιουργούν 
περισσότερες θέσεις εργασίας, 
προσφέρουν υψηλότερες βραχυπρόθεσμες 
αποδόσεις ανά δαπάνη σε ευρώ και 
οδηγούν σε αυξημένη μακροπρόθεσμη 
εξοικονόμηση κόστους σε σύγκριση με τα 
παραδοσιακά φορολογικά κίνητρα, 
δεδομένου ότι μπορούν να κλιμακωθούν 
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γρήγορα, καθώς η τεχνολογία είναι άμεσα 
διαθέσιμη (π.χ. ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας), τείνουν να εμπλέκουν τις 
ΜΜΕ και να προωθούν τις τοπικές 
οικονομίες έχοντας έντονες επιπτώσεις 
στην απασχόληση, αυξάνοντας έτσι 
γρήγορα το διαθέσιμο εισόδημα των 
καταναλωτών (π.χ. ενεργειακή απόδοση) 
και είναι λιγότερο εκτεθειμένα σε 
εξωτερικούς κλυδωνισμούς και, συνεπώς, 
συμβάλλουν σε μια πιο ανθεκτική 
κοινωνική και οικονομική ανάκαμψη· 
τονίζει ότι η λέξη «πράσινα» πρέπει να 
οριστεί σύμφωνα με την ταξινόμηση της 
ΕΕ, ενώ το σύνολο της χρηματοδότησης 
θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τις αρχές 
και τους στόχους της Συμφωνίας του 
Παρισιού για τον περιορισμό της αύξησης 
της θερμοκρασίας στον 1,5 °C και να 
διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει 
σημαντική ζημιά εις βάρος των 
περιβαλλοντικών ή κοινωνικών σκοπών.

Or. en

Τροπολογία 198
Carlo Calenda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. Νέα παράγραφος. θεωρεί ότι η 
ανάκαμψη της ΕΕ θα πρέπει να συμβάλει 
σε μια πιο ανθεκτική, βιώσιμη και δίκαιη 
Ευρώπη· ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
καθιερώσει δραστηριότητες αξιολόγησης 
κινδύνων και να υποστηρίξει επενδύσεις 
σε ΜΜΕ που στοχεύουν στην ενίσχυση 
της ικανότητας των εταιρειών να 
αντιμετωπίζουν απρόβλεπτα γεγονότα, 
στην αντιμετώπιση και διαχείριση 
πιθανών μελλοντικών κρίσεων, στην 
ενίσχυση της ανθεκτικότητας των 
εταιρειών και στη διασφάλιση της 
συνέχισης των επιχειρηματικών 
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δραστηριοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 199
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares, Romana Jerković

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. υπογραμμίζει, επίσης, ότι βοήθεια 
έκτακτης ανάγκης έπειτα από μια 
κατάσταση κρίσης, όπως η νόσος Covid-
19, θα πρέπει να παρέχεται μόνο σε 
επιχειρήσεις που σέβονται τις ισχύουσες 
συλλογικές συμβάσεις και σε εταιρείες 
που δεν εξαγοράζουν μετοχές, δεν 
καταβάλλουν μερίσματα στους μετόχους, 
δεν παρέχουν μπόνους στα στελέχη και 
που δεν είναι εγγεγραμμένες σε 
φορολογικούς παραδείσους·

Or. en

Τροπολογία 200
Tom Berendsen
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Sven Schulze, 
Hildegard Bentele, Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva 
Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Μαρία Σπυράκη, Jerzy Buzek, Seán 
Kelly, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. υπογραμμίζει τη σημασία της 
κατανόησης της δυναμικής μεταξύ του 
σχεδίου ανάκαμψης, του κλίματος και 
των ψηφιακών φιλοδοξιών μας και μιας 
αποτελεσματικής βιομηχανικής 
στρατηγικής·
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Or. en

Τροπολογία 201
Christian Ehler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. υπογραμμίζει τη σημασία της 
κατανόησης της δυναμικής μεταξύ του 
σχεδίου ανάκαμψης, του κλίματος και 
των ψηφιακών φιλοδοξιών μας και μιας 
αποτελεσματικής βιομηχανικής 
στρατηγικής·

Or. en

Τροπολογία 202
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στο σχέδιο ανάκαμψης μια 
στρατηγική για την αναδιάταξη των 
βιομηχανιών στην Ευρώπη και τη 
μετεγκατάσταση της βιομηχανικής 
παραγωγής σε στρατηγικούς τομείς· 
καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να 
υιοθετήσει μια ισχυρότερη στάση απέναντι 
στον αθέμιτο παγκόσμιο ανταγωνισμό και 
τις επιθετικές αγορές από κρατικές 
επιχειρήσεις και κρατικά επενδυτικά 
ταμεία· είναι της γνώμης ότι, στο πλαίσιο 
αυτό, η Ένωση θα πρέπει να εφαρμόσει 
ένα προσωρινό πρόγραμμα μέσων 
εμπορικής άμυνας·

6. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
μια στρατηγική για την αναδιάταξη και, 
αντίστοιχα, τη μετεγκατάσταση των 
βιομηχανιών στην Ευρώπη όσον αφορά τη 
στρατηγική τους σημασία και από την 
άποψη της κλιματικής ουδετερότητας, τη 
συντόμευση και διαφοροποίηση των 
αλυσίδων εφοδιασμού και την αποφυγή 
περιττών εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου· επιπλέον, καλεί την 
Επιτροπή να υιοθετήσει μια ισχυρότερη 
στάση απέναντι σε επιθετικές αγορές από 
κρατικές επιχειρήσεις και κρατικά 
επενδυτικά ταμεία και τον αθέμιτο 
παγκόσμιο ανταγωνισμό, ο οποίος 
προκαλείται από παραμέληση των 
εργασιακών προτύπων και των 
απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας, καθώς 
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και από αδικαιολόγητες κρατικές 
ενισχύσεις σε τρίτες χώρες που 
αποσκοπούν στη μείωση των τιμών 
κόστους των συντελεστών παραγωγής και 
δεν είναι σύμφωνες με τους στόχους της 
συμφωνίας του Παρισιού, τους ΣΒΑ ή τις 
προσπάθειες για τον μετριασμό του 
αντίκτυπου της κρίσης που προκλήθηκε 
λόγω της νόσου COVID· είναι της γνώμης 
ότι, στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση θα πρέπει 
να εφαρμόσει ένα προσωρινό πρόγραμμα 
μέσων εμπορικής άμυνας· υποστηρίζει ένα 
ενισχυμένο πολυμερές εμπορικό σύστημα 
βασισμένο σε κανόνες, το οποίο πρέπει να 
καταστεί συμβατό με τις παγκόσμιες 
προσπάθειες για τον περιορισμό της 
κλιματικής αλλαγής και της απώλειας 
βιοποικιλότητας και να αποτρέπει τους 
ισχυρούς διεθνείς παράγοντες από το να 
χρησιμοποιούν καταχρηστικά την ισχύ 
που διαθέτουν στην αγορά· καλεί την 
Επιτροπή να προχωρήσει στο 
θεματολόγιό της για τη διπλωματία της 
Πράσινης Συμφωνίας·

Or. en

Τροπολογία 203
Tom Berendsen
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, 
Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Μαρία Σπυράκη, Jerzy Buzek, Seán Kelly, 
Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στο σχέδιο ανάκαμψης μια 
στρατηγική για την αναδιάταξη των 
βιομηχανιών στην Ευρώπη και τη 
μετεγκατάσταση της βιομηχανικής 
παραγωγής σε στρατηγικούς τομείς· καλεί, 
επιπλέον, την Επιτροπή να υιοθετήσει μια 
ισχυρότερη στάση απέναντι στον αθέμιτο 
παγκόσμιο ανταγωνισμό και τις επιθετικές 

6. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στο σχέδιο ανάκαμψης μια 
στρατηγική για την προσέλκυση των 
βιομηχανιών στην Ευρώπη με σκοπό την 
ενίσχυση και προώθηση της 
μετεγκατάστασης και της 
διαφοροποίησης των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών σε στρατηγικούς τομείς 
όπως η παραγωγή ανανεώσιμων πηγών 
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αγορές από κρατικές επιχειρήσεις και 
κρατικά επενδυτικά ταμεία· είναι της 
γνώμης ότι, στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση θα 
πρέπει να εφαρμόσει ένα προσωρινό 
πρόγραμμα μέσων εμπορικής άμυνας·

ενέργειας και φαρμακευτικών προϊόντων, 
που δεν είναι ήδη ανθεκτικά· τονίζει τη 
σημασία των ευρωπαϊκών βιομηχανιών 
στη διασφάλιση αξιοπρεπούς βιοτικού 
επιπέδου για τους πολίτες της και στην 
επίτευξη ανάπτυξης και ανάκαμψης· ενώ 
αναγνωρίζει ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες 
είναι βαθιά ενσωματωμένες στις 
παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, καθώς και 
ότι η συνεχής πρόσβαση στις παγκόσμιες 
αλυσίδες αξίας είναι καθοριστικής 
σημασίας για την ευρωπαϊκή 
βιομηχανική ανταγωνιστικότητα· στο 
πλαίσιο αυτό, καλεί, επιπλέον, την 
Επιτροπή να υποστηρίξει το ανοιχτό και 
διασυνοριακό εμπόριο που βασίζεται σε 
κανόνες και να βελτιώσει την πρόσβαση 
των ευρωπαϊκών εταιρειών στις διεθνείς 
αγορές, αναλαμβάνοντας παράλληλα 
ηγετικό ρόλο στην προώθηση του 
ψηφιακού εμπορίου παγκοσμίως· και να 
υιοθετήσει μια ισχυρότερη στάση απέναντι 
στον αθέμιτο παγκόσμιο ανταγωνισμό και 
τις επιθετικές αγορές από κρατικές 
επιχειρήσεις και κρατικά επενδυτικά 
ταμεία· είναι της γνώμης ότι, στο πλαίσιο 
αυτό, η Ένωση θα πρέπει να ενισχύσει το 
υφιστάμενο πρόγραμμα μέσων εμπορικής 
άμυνας· και χρησιμοποιεί τα εργαλεία της 
πολιτικής ανταγωνισμού απέναντι σε 
εταιρείες τρίτων χωρών, ανάλογα με την 
περίπτωση· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή να προτείνει αμέσως 
προσωρινή απαγόρευση της εξαγοράς 
ξένων εταιρειών από κρατικές 
επιχειρήσεις ή εταιρείες που συνδέονται 
με κυβερνήσεις από τρίτες χώρες σε 
στρατηγικούς τομείς·

Or. en

Τροπολογία 204
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Izaskun Bilbao Barandica, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στο σχέδιο ανάκαμψης μια 
στρατηγική για την αναδιάταξη των 
βιομηχανιών στην Ευρώπη και τη 
μετεγκατάσταση της βιομηχανικής 
παραγωγής σε στρατηγικούς τομείς· καλεί, 
επιπλέον, την Επιτροπή να υιοθετήσει μια 
ισχυρότερη στάση απέναντι στον αθέμιτο 
παγκόσμιο ανταγωνισμό και τις επιθετικές 
αγορές από κρατικές επιχειρήσεις και 
κρατικά επενδυτικά ταμεία· είναι της 
γνώμης ότι, στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση θα 
πρέπει να εφαρμόσει ένα προσωρινό 
πρόγραμμα μέσων εμπορικής άμυνας·

6. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στο σχέδιο ανάκαμψης μια 
στρατηγική για την προσέλκυση των 
βιομηχανιών στην Ευρώπη, την αύξηση 
και τη μετεγκατάσταση της βιομηχανικής 
παραγωγής σε στρατηγικούς τομείς· 
ενθαρρύνει, εν προκειμένω, τη χρήση 
κινήτρων όπως η απαίτηση αγοράς 
υψηλότερου βαθμού τοπικής παραγωγής 
(ΕΕ/ΕΟΧ) από τομείς που λαμβάνουν 
προσωρινά ενίσχυση και η καθιέρωση 
νέας προϋπόθεσης για την πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση· καλεί, επιπλέον, την 
Επιτροπή να αξιολογήσει τη σκοπιμότητα 
δημιουργίας στρατηγικών αποθεμάτων 
για ορισμένα κρίσιμα προϊόντα και να 
υιοθετήσει μια ισχυρότερη στάση απέναντι 
στον αθέμιτο παγκόσμιο ανταγωνισμό και 
τις επιθετικές αγορές που υποστηρίζονται 
άμεσα ή έμμεσα από κράτη και κρατικά 
επενδυτικά ταμεία· είναι της γνώμης ότι, 
στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση θα πρέπει να 
εφαρμόσει ένα προσωρινό πρόγραμμα 
μέσων εμπορικής άμυνας, εξετάζοντας 
παράλληλα πιο μακροπρόθεσμα την 
αμοιβαιότητα στην πρόσβαση στην 
αγορά, και να ενισχύσει, χωρίς 
καθυστέρηση, το πλαίσιο ελέγχου των 
ξένων επενδύσεων της ΕΕ· επιδοκιμάζει 
τη λευκή βίβλο της Επιτροπής σχετικά με 
τις ξένες επιδοτήσεις·

Or. en

Τροπολογία 205
Nicola Danti, Katalin Cseh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στο σχέδιο ανάκαμψης μια 
στρατηγική για την αναδιάταξη των 
βιομηχανιών στην Ευρώπη και τη 

6. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στο σχέδιο ανάκαμψης μια 
στρατηγική για την αναδιάταξη των 
βιομηχανιών στην Ευρώπη και τη 



PE653.874v01-00 132/197 AM\1208889EL.docx

EL

μετεγκατάσταση της βιομηχανικής 
παραγωγής σε στρατηγικούς τομείς· καλεί, 
επιπλέον, την Επιτροπή να υιοθετήσει μια 
ισχυρότερη στάση απέναντι στον αθέμιτο 
παγκόσμιο ανταγωνισμό και τις επιθετικές 
αγορές από κρατικές επιχειρήσεις και 
κρατικά επενδυτικά ταμεία· είναι της 
γνώμης ότι, στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση 
θα πρέπει να εφαρμόσει ένα προσωρινό 
πρόγραμμα μέσων εμπορικής άμυνας·

μετεγκατάσταση της βιομηχανικής 
παραγωγής σε στρατηγικούς τομείς· καλεί, 
επιπλέον, την Επιτροπή να υιοθετήσει μια 
ισχυρότερη στάση απέναντι στον αθέμιτο 
παγκόσμιο ανταγωνισμό και τις επιθετικές 
αγορές από κρατικές επιχειρήσεις και 
κρατικά επενδυτικά ταμεία· στο πλαίσιο 
αυτό, ζητεί την ουσιαστική ενίσχυση και 
την ταχεία έγκριση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 654/2014 (κανονισμός για την 
επιβολή), τονίζει ότι αυτό είναι ένα 
σημαντικό εργαλείο για την προστασία 
των συμφερόντων της Ένωσης όταν 
τρίτες χώρες υιοθετούν παράνομα μέτρα 
που πλήττουν αρνητικά τις επιχειρήσεις 
μας· επιδοκιμάζει τη λευκή βίβλο για την 
εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού 
όσον αφορά τις επιδοτήσεις και καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει κατάλληλες 
προτάσεις για νομικά μέσα 
αντιμετώπισης των στρεβλωτικών 
επιπτώσεων που προκαλούνται στην 
ενιαία αγορά, συμπεριλαμβανομένων των 
διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 206
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στο σχέδιο ανάκαμψης μια 
στρατηγική για την αναδιάταξη των 
βιομηχανιών στην Ευρώπη και τη 
μετεγκατάσταση της βιομηχανικής 
παραγωγής σε στρατηγικούς τομείς· 
καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να 
υιοθετήσει μια ισχυρότερη στάση απέναντι 
στον αθέμιτο παγκόσμιο ανταγωνισμό και 
τις επιθετικές αγορές από κρατικές 
επιχειρήσεις και κρατικά επενδυτικά 
ταμεία· είναι της γνώμης ότι, στο πλαίσιο 
αυτό, η Ένωση θα πρέπει να εφαρμόσει 

6. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στο σχέδιο ανάκαμψης μια 
στρατηγική για την προώθηση ενός 
έξυπνου επαναπατρισμού επιχειρήσεων 
της ΕΕ σε στρατηγικούς τομείς, 
προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση και 
τα ευάλωτα σημεία των στρατηγικών 
αλυσίδων εφοδιασμού και των υποδομών· 
είναι της γνώμης ότι ο εν λόγω 
επαναπατρισμός μπορεί να αποτελέσει 
ευκαιρία για τις περισσότερες 
περιφερειακές και λιγότερο βιομηχανικές 
περιφέρειες της ΕΕ· ζητεί, εν προκειμένω, 
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ένα προσωρινό πρόγραμμα μέσων 
εμπορικής άμυνας·

από την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα 
κοινό αποθεματικό ταμείο για κρίσιμα 
και στρατηγικά προϊόντα και να 
υιοθετήσει μια ισχυρότερη στάση απέναντι 
στον αθέμιτο παγκόσμιο ανταγωνισμό και 
τις επιθετικές αγορές από κρατικές 
επιχειρήσεις και κρατικά επενδυτικά 
ταμεία· είναι της γνώμης ότι, στο πλαίσιο 
αυτό, η Ένωση θα πρέπει να εφαρμόσει 
ένα προσωρινό πρόγραμμα μέσων 
εμπορικής άμυνας·

Or. en

Τροπολογία 207
Carlo Calenda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στο σχέδιο ανάκαμψης μια 
στρατηγική για την αναδιάταξη των 
βιομηχανιών στην Ευρώπη και τη 
μετεγκατάσταση της βιομηχανικής 
παραγωγής σε στρατηγικούς τομείς· καλεί, 
επιπλέον, την Επιτροπή να υιοθετήσει μια 
ισχυρότερη στάση απέναντι στον αθέμιτο 
παγκόσμιο ανταγωνισμό και τις επιθετικές 
αγορές από κρατικές επιχειρήσεις και 
κρατικά επενδυτικά ταμεία· είναι της 
γνώμης ότι, στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση θα 
πρέπει να εφαρμόσει ένα προσωρινό 
πρόγραμμα μέσων εμπορικής άμυνας·

6. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στο σχέδιο ανάκαμψης 
συγκεκριμένα μέτρα για την υποστήριξη 
της αναδιάταξης των βιομηχανιών στην 
Ευρώπη και τη μετεγκατάσταση της 
βιομηχανικής παραγωγής σε στρατηγικούς 
τομείς· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να 
υιοθετήσει μια ισχυρότερη στάση απέναντι 
στον αθέμιτο παγκόσμιο ανταγωνισμό και 
τις επιθετικές αγορές από κρατικές 
επιχειρήσεις και κρατικά επενδυτικά 
ταμεία· καλεί το Συμβούλιο να 
προχωρήσει περαιτέρω στις 
διαπραγματεύσεις σχετικά με τα μέσα για 
τις διεθνείς δημόσιες συμβάσεις που 
προβλέπουν αμοιβαιότητα και αμοιβαία 
πρότυπα· είναι της γνώμης ότι η Ένωση θα 
πρέπει να χρησιμοποιήσει πιο ενεργά τα 
μέσα εμπορικής άμυνας, για τη 
συστηματική αντιμετώπιση των 
αθέμιτων πρακτικών ντάμπινγκ και 
επιδοτήσεων·

Or. en
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Τροπολογία 208
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στο σχέδιο ανάκαμψης μια 
στρατηγική για την αναδιάταξη των 
βιομηχανιών στην Ευρώπη και τη 
μετεγκατάσταση της βιομηχανικής 
παραγωγής σε στρατηγικούς τομείς· καλεί, 
επιπλέον, την Επιτροπή να υιοθετήσει μια 
ισχυρότερη στάση απέναντι στον αθέμιτο 
παγκόσμιο ανταγωνισμό και τις επιθετικές 
αγορές από κρατικές επιχειρήσεις και 
κρατικά επενδυτικά ταμεία· είναι της 
γνώμης ότι, στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση θα 
πρέπει να εφαρμόσει ένα προσωρινό 
πρόγραμμα μέσων εμπορικής άμυνας·

6. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στο σχέδιο ανάκαμψης μια 
στρατηγική για την αναδιάταξη των 
βιομηχανιών στην Ευρώπη και τη 
μετεγκατάσταση της βιομηχανικής 
παραγωγής σε βασικούς και στρατηγικούς 
τομείς· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να 
υιοθετήσει μια ισχυρότερη στάση απέναντι 
στον αθέμιτο παγκόσμιο ανταγωνισμό και 
τις επιθετικές αγορές από κρατικές 
επιχειρήσεις και κρατικά επενδυτικά 
ταμεία· είναι της γνώμης ότι, στο πλαίσιο 
αυτό, η Ένωση θα πρέπει να εφαρμόσει 
ένα προσωρινό πρόγραμμα μέσων 
εμπορικής άμυνας, μέσω της αύξησης των 
δασμών για προϊόντα που θεωρούνται 
απαραίτητα, προκειμένου να ευνοηθεί η 
ευρωπαϊκή παραγωγή, καθώς και της 
προώθησης άλλων πιθανών μέσων εκτός 
των παραδοσιακών μηχανισμών για τη 
στήριξη της βιομηχανίας·

Or. en

Τροπολογία 209
Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mohammed Chahim

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στο σχέδιο ανάκαμψης μια 
στρατηγική για την αναδιάταξη των 
βιομηχανιών στην Ευρώπη και τη 
μετεγκατάσταση της βιομηχανικής 
παραγωγής σε στρατηγικούς τομείς· καλεί, 
επιπλέον, την Επιτροπή να υιοθετήσει μια 

6. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει, στο σχέδιο ανάκαμψης, μια 
στρατηγική για την αναδιάταξη των 
βιομηχανιών στην Ευρώπη και τη 
μετεγκατάσταση της βιομηχανικής 
παραγωγής σε στρατηγικούς τομείς, η 
οποία θα επιτρέψει τη συμβίωση μεταξύ 
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ισχυρότερη στάση απέναντι στον αθέμιτο 
παγκόσμιο ανταγωνισμό και τις επιθετικές 
αγορές από κρατικές επιχειρήσεις και 
κρατικά επενδυτικά ταμεία· είναι της 
γνώμης ότι, στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση θα 
πρέπει να εφαρμόσει ένα προσωρινό 
πρόγραμμα μέσων εμπορικής άμυνας·

τομέων για μια αποτελεσματική κυκλική 
βιομηχανία της ΕΕ· ώστε να καταστεί 
δυνατή η μετάβαση σε ευρύτερη κλίμακα 
και να διασφαλιστεί καλύτερα η 
αποτελεσματικότερη χρήση πόρων και η 
μείωση της χρήσης συνολικά· επιπλέον, 
καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει μια 
ισχυρότερη στάση απέναντι στον αθέμιτο 
παγκόσμιο ανταγωνισμό και τις επιθετικές 
αγορές από κρατικές επιχειρήσεις και 
κρατικά επενδυτικά ταμεία· είναι της 
γνώμης ότι, στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση θα 
πρέπει να εφαρμόσει ένα προσωρινό 
πρόγραμμα μέσων εμπορικής άμυνας·

Or. en

Τροπολογία 210
Miapetra Kumpula-Natri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στο σχέδιο ανάκαμψης μια 
στρατηγική για την αναδιάταξη των 
βιομηχανιών στην Ευρώπη και τη 
μετεγκατάσταση της βιομηχανικής 
παραγωγής σε στρατηγικούς τομείς· καλεί, 
επιπλέον, την Επιτροπή να υιοθετήσει μια 
ισχυρότερη στάση απέναντι στον αθέμιτο 
παγκόσμιο ανταγωνισμό και τις επιθετικές 
αγορές από κρατικές επιχειρήσεις και 
κρατικά επενδυτικά ταμεία· είναι της 
γνώμης ότι, στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση θα 
πρέπει να εφαρμόσει ένα προσωρινό 
πρόγραμμα μέσων εμπορικής άμυνας·

6. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στο σχέδιο ανάκαμψης μια 
στρατηγική για την αναδιάταξη των 
βιομηχανιών στην Ευρώπη και τη 
μετεγκατάσταση της βιομηχανικής 
παραγωγής σε στρατηγικούς τομείς· 
υπογραμμίζει τη σημασία της 
διασφάλισης στο μέλλον της επαρκούς 
και συνεχούς παραγωγής στρατηγικών 
αγαθών, όπως ιατρικού και υγειονομικού 
εξοπλισμού, στην ΕΕ σε καταστάσεις 
κρίσης· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να 
υιοθετήσει μια ισχυρότερη στάση απέναντι 
στον αθέμιτο παγκόσμιο ανταγωνισμό και 
τις επιθετικές αγορές από κρατικές 
επιχειρήσεις και κρατικά επενδυτικά 
ταμεία· είναι της γνώμης ότι, στο πλαίσιο 
αυτό, η Ένωση θα πρέπει να εφαρμόσει 
ένα προσωρινό πρόγραμμα μέσων 
εμπορικής άμυνας·

Or. en
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Τροπολογία 211
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στο σχέδιο ανάκαμψης μια 
στρατηγική για την αναδιάταξη των 
βιομηχανιών στην Ευρώπη και τη 
μετεγκατάσταση της βιομηχανικής 
παραγωγής σε στρατηγικούς τομείς· καλεί, 
επιπλέον, την Επιτροπή να υιοθετήσει μια 
ισχυρότερη στάση απέναντι στον αθέμιτο 
παγκόσμιο ανταγωνισμό και τις επιθετικές 
αγορές από κρατικές επιχειρήσεις και 
κρατικά επενδυτικά ταμεία· είναι της 
γνώμης ότι, στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση θα 
πρέπει να εφαρμόσει ένα προσωρινό 
πρόγραμμα μέσων εμπορικής άμυνας·

6. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στο σχέδιο ανάκαμψης μια 
στρατηγική για την αναδιάταξη των 
βιομηχανιών στην Ευρώπη και τη 
μετεγκατάσταση της βιομηχανικής 
παραγωγής σε στρατηγικούς τομείς, 
συμπεριλαμβανομένων των τελικών και 
των μη τελικών προϊόντων· τονίζει ότι η 
βιομηχανική εξάρτηση από τρίτες χώρες 
θέτει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αδύναμη 
θέση να αντιμετωπίσει απρόσμενες 
καταστάσεις· καλεί, επιπλέον, την 
Επιτροπή να υιοθετήσει μια ισχυρότερη 
στάση απέναντι στον αθέμιτο παγκόσμιο 
ανταγωνισμό και τις επιθετικές αγορές από 
κρατικές επιχειρήσεις και κρατικά 
επενδυτικά ταμεία· είναι της γνώμης ότι, 
στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση θα πρέπει να 
εφαρμόσει ένα προσωρινό πρόγραμμα 
μέσων εμπορικής άμυνας·

Or. en

Τροπολογία 212
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στο σχέδιο ανάκαμψης μια 
στρατηγική για την αναδιάταξη των 
βιομηχανιών στην Ευρώπη και τη 
μετεγκατάσταση της βιομηχανικής 
παραγωγής σε στρατηγικούς τομείς· καλεί, 
επιπλέον, την Επιτροπή να υιοθετήσει μια 

6. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στο σχέδιο ανάκαμψης μια 
στρατηγική για την αναδιάταξη των 
βιομηχανιών στην Ευρώπη και τη 
μετεγκατάσταση της βιομηχανικής 
παραγωγής σε στρατηγικούς τομείς· καλεί, 
επιπλέον, την Επιτροπή να υιοθετήσει μια 
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ισχυρότερη στάση απέναντι στον αθέμιτο 
παγκόσμιο ανταγωνισμό και τις επιθετικές 
αγορές από κρατικές επιχειρήσεις και 
κρατικά επενδυτικά ταμεία· είναι της 
γνώμης ότι, στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση θα 
πρέπει να εφαρμόσει ένα προσωρινό 
πρόγραμμα μέσων εμπορικής άμυνας·

ισχυρότερη στάση απέναντι στον αθέμιτο 
παγκόσμιο ανταγωνισμό και τις επιθετικές 
αγορές από επιχειρήσεις που στηρίζονται 
άμεσα ή έμμεσα από κράτη και κρατικά 
επενδυτικά ταμεία· είναι της γνώμης ότι, 
στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση θα πρέπει να 
εφαρμόσει ένα προσωρινό πρόγραμμα 
μέσων εμπορικής άμυνας, προβαίνοντας 
παράλληλα σε έναν πιο μακροπρόθεσμο 
προβληματισμό σχετικά με την 
αμοιβαιότητα της πρόσβασης στην 
αγορά·

Or. fr

Τροπολογία 213
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στο σχέδιο ανάκαμψης μια 
στρατηγική για την αναδιάταξη των 
βιομηχανιών στην Ευρώπη και τη 
μετεγκατάσταση της βιομηχανικής 
παραγωγής σε στρατηγικούς τομείς· καλεί, 
επιπλέον, την Επιτροπή να υιοθετήσει μια 
ισχυρότερη στάση απέναντι στον αθέμιτο 
παγκόσμιο ανταγωνισμό και τις επιθετικές 
αγορές από κρατικές επιχειρήσεις και 
κρατικά επενδυτικά ταμεία· είναι της 
γνώμης ότι, στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση θα 
πρέπει να εφαρμόσει ένα προσωρινό 
πρόγραμμα μέσων εμπορικής άμυνας·

6. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στο σχέδιο ανάκαμψης μια 
στρατηγική για την αναδιάταξη των 
βιομηχανιών στην Ευρώπη και τη 
μετεγκατάσταση της βιομηχανικής 
παραγωγής σε στρατηγικούς τομείς· καλεί, 
επιπλέον, την Επιτροπή να υιοθετήσει μια 
ισχυρότερη στάση απέναντι στον αθέμιτο 
παγκόσμιο ανταγωνισμό και τις επιθετικές 
αγορές από κρατικές επιχειρήσεις και 
κρατικά επενδυτικά ταμεία· είναι της 
γνώμης ότι, στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση θα 
πρέπει να εφαρμόσει ένα προσωρινό 
πρόγραμμα μέσων εμπορικής άμυνας για 
στρατηγικούς τομείς στους οποίους από 
τη φύση τους δεν εφαρμόζονται οι 
κανόνες και τα εργαλεία του ΠΟΕ κατά 
του ντάμπινγκ·

Or. es

Τροπολογία 214
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Γιώργος Γεωργίου, Sandra Pereira
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εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στο σχέδιο ανάκαμψης μια 
στρατηγική για την αναδιάταξη των 
βιομηχανιών στην Ευρώπη και τη 
μετεγκατάσταση της βιομηχανικής 
παραγωγής σε στρατηγικούς τομείς· καλεί, 
επιπλέον, την Επιτροπή να υιοθετήσει μια 
ισχυρότερη στάση απέναντι στον αθέμιτο 
παγκόσμιο ανταγωνισμό και τις 
επιθετικές αγορές από κρατικές 
επιχειρήσεις και κρατικά επενδυτικά 
ταμεία· είναι της γνώμης ότι, στο πλαίσιο 
αυτό, η Ένωση θα πρέπει να εφαρμόσει 
ένα προσωρινό πρόγραμμα μέσων 
εμπορικής άμυνας·

6. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στο σχέδιο ανάκαμψης μια 
στρατηγική για την αναδιάταξη των 
βιομηχανιών στην Ευρώπη και τη 
διασφάλιση της βιομηχανικής παραγωγής 
σε στρατηγικούς τομείς, όπως φάρμακα ή 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα, μεταξύ 
άλλων μέσω πρωτοβουλίας του δημόσιου 
τομέα·

Or. en

Τροπολογία 215
Pietro Fiocchi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στο σχέδιο ανάκαμψης μια 
στρατηγική για την αναδιάταξη των 
βιομηχανιών στην Ευρώπη και τη 
μετεγκατάσταση της βιομηχανικής 
παραγωγής σε στρατηγικούς τομείς· καλεί, 
επιπλέον, την Επιτροπή να υιοθετήσει μια 
ισχυρότερη στάση απέναντι στον αθέμιτο 
παγκόσμιο ανταγωνισμό και τις επιθετικές 
αγορές από κρατικές επιχειρήσεις και 
κρατικά επενδυτικά ταμεία· είναι της 
γνώμης ότι, στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση θα 
πρέπει να εφαρμόσει ένα προσωρινό 
πρόγραμμα μέσων εμπορικής άμυνας·

6. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στο σχέδιο ανάκαμψης μια 
στρατηγική για την ενίσχυση των 
ευρωπαϊκών βιομηχανιών στην Ευρώπη 
και τη μετεγκατάσταση της βιομηχανικής 
παραγωγής σε στρατηγικούς τομείς που 
δεν είναι ήδη ανθεκτικοί ή παγκόσμιοι 
ηγέτες, με τρόπο συμβατό με τον ΠΟΕ· 
καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να 
υιοθετήσει μια ισχυρότερη στάση απέναντι 
στον αθέμιτο παγκόσμιο ανταγωνισμό και 
τις επιθετικές αγορές από κρατικές 
επιχειρήσεις και κρατικά επενδυτικά 
ταμεία· είναι της γνώμης ότι, στο πλαίσιο 
αυτό, η Ένωση θα πρέπει να εφαρμόσει 
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ένα προσωρινό πρόγραμμα μέσων 
εμπορικής άμυνας·

Or. en

Τροπολογία 216
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Tsvetelina Penkova, Nicolás González Casares, Romana 
Jerković

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στο σχέδιο ανάκαμψης μια 
στρατηγική για την αναδιάταξη των 
βιομηχανιών στην Ευρώπη και τη 
μετεγκατάσταση της βιομηχανικής 
παραγωγής σε στρατηγικούς τομείς· καλεί, 
επιπλέον, την Επιτροπή να υιοθετήσει μια 
ισχυρότερη στάση απέναντι στον αθέμιτο 
παγκόσμιο ανταγωνισμό και τις επιθετικές 
αγορές από κρατικές επιχειρήσεις και 
κρατικά επενδυτικά ταμεία· είναι της 
γνώμης ότι, στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση θα 
πρέπει να εφαρμόσει ένα προσωρινό 
πρόγραμμα μέσων εμπορικής άμυνας·

6. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στο σχέδιο ανάκαμψης μια 
στρατηγική για την αναδιάταξη των 
βιομηχανιών στην Ευρώπη και τη 
μετεγκατάσταση της βιομηχανικής 
παραγωγής σε στρατηγικούς τομείς· καλεί, 
επιπλέον, την Επιτροπή να υιοθετήσει μια 
ισχυρότερη στάση απέναντι στον αθέμιτο 
παγκόσμιο ανταγωνισμό και τις επιθετικές 
αγορές από κρατικές επιχειρήσεις και 
κρατικά επενδυτικά ταμεία· είναι της 
γνώμης ότι, στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση θα 
πρέπει να εφαρμόσει ένα προσωρινό 
πρόγραμμα μέσων εμπορικής άμυνας, 
καθώς και να διασφαλίσει ίσους όρους 
ανταγωνισμού εντός της ευρωπαϊκής 
ενιαίας αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 217
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Robert Hajšel, Carlo Calenda, Dan Nica

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στο σχέδιο ανάκαμψης μια 

6. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στο σχέδιο ανάκαμψης μια 
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στρατηγική για την αναδιάταξη των 
βιομηχανιών στην Ευρώπη και τη 
μετεγκατάσταση της βιομηχανικής 
παραγωγής σε στρατηγικούς τομείς· καλεί, 
επιπλέον, την Επιτροπή να υιοθετήσει μια 
ισχυρότερη στάση απέναντι στον αθέμιτο 
παγκόσμιο ανταγωνισμό και τις επιθετικές 
αγορές από κρατικές επιχειρήσεις και 
κρατικά επενδυτικά ταμεία· είναι της 
γνώμης ότι, στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση θα 
πρέπει να εφαρμόσει ένα προσωρινό 
πρόγραμμα μέσων εμπορικής άμυνας·

στρατηγική για την αναδιάταξη των 
βιομηχανιών στην Ευρώπη, την ενίσχυση 
των στρατηγικών ευρωπαϊκών αγορών 
και των αλυσίδων αξίας και τη 
μετεγκατάσταση της βιομηχανικής 
παραγωγής σε στρατηγικούς τομείς στην 
ΕΕ· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να 
υιοθετήσει μια ισχυρότερη στάση απέναντι 
στον αθέμιτο παγκόσμιο ανταγωνισμό και 
τις επιθετικές αγορές από κρατικές 
επιχειρήσεις και κρατικά επενδυτικά 
ταμεία· είναι της γνώμης ότι, στο πλαίσιο 
αυτό, η Ένωση θα πρέπει να εφαρμόσει 
ένα προσωρινό πρόγραμμα μέσων 
εμπορικής άμυνας·

Or. en

Τροπολογία 218
Gianna Gancia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στο σχέδιο ανάκαμψης μια 
στρατηγική για την αναδιάταξη των 
βιομηχανιών στην Ευρώπη και τη 
μετεγκατάσταση της βιομηχανικής 
παραγωγής σε στρατηγικούς τομείς· καλεί, 
επιπλέον, την Επιτροπή να υιοθετήσει μια 
ισχυρότερη στάση απέναντι στον αθέμιτο 
παγκόσμιο ανταγωνισμό και τις επιθετικές 
αγορές από κρατικές επιχειρήσεις και 
κρατικά επενδυτικά ταμεία· είναι της 
γνώμης ότι, στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση θα 
πρέπει να εφαρμόσει ένα προσωρινό 
πρόγραμμα μέσων εμπορικής άμυνας·

6. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στο σχέδιο ανάκαμψης μια 
στρατηγική για την αναδιάταξη των 
βιομηχανιών στην Ευρώπη και τη 
μετεγκατάσταση της βιομηχανικής 
παραγωγής σε στρατηγικούς τομείς· καλεί, 
επιπλέον, την Επιτροπή να υιοθετήσει μια 
ισχυρότερη στάση απέναντι στον αθέμιτο 
παγκόσμιο ανταγωνισμό και τις επιθετικές 
αγορές από κρατικές επιχειρήσεις και 
κρατικά επενδυτικά ταμεία, υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν θα παραβιάζονται οι 
αρχές της ελεύθερης αγοράς· είναι της 
γνώμης ότι, στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση θα 
πρέπει να εφαρμόσει ένα προσωρινό 
πρόγραμμα μέσων εμπορικής άμυνας·

Or. it

Τροπολογία 219
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Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Carlos Zorrinho, Tsvetelina 
Penkova, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στο σχέδιο ανάκαμψης μια 
στρατηγική για την αναδιάταξη των 
βιομηχανιών στην Ευρώπη και τη 
μετεγκατάσταση της βιομηχανικής 
παραγωγής σε στρατηγικούς τομείς· καλεί, 
επιπλέον, την Επιτροπή να υιοθετήσει μια 
ισχυρότερη στάση απέναντι στον αθέμιτο 
παγκόσμιο ανταγωνισμό και τις επιθετικές 
αγορές από κρατικές επιχειρήσεις και 
κρατικά επενδυτικά ταμεία· είναι της 
γνώμης ότι, στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση θα 
πρέπει να εφαρμόσει ένα προσωρινό 
πρόγραμμα μέσων εμπορικής άμυνας·

6. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στο σχέδιο ανάκαμψης μια 
στρατηγική για την αναδιάταξη των 
βιομηχανιών στην Ευρώπη και τη 
μετεγκατάσταση της βιομηχανικής 
παραγωγής και βασικών αλυσίδων αξίας 
σε στρατηγικούς τομείς· καλεί, επιπλέον, 
την Επιτροπή να υιοθετήσει μια 
ισχυρότερη στάση απέναντι στον αθέμιτο 
παγκόσμιο ανταγωνισμό και τις επιθετικές 
αγορές από κρατικές επιχειρήσεις και 
κρατικά επενδυτικά ταμεία· είναι της 
γνώμης ότι, στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση θα 
πρέπει να εφαρμόσει ένα προσωρινό 
πρόγραμμα μέσων εμπορικής άμυνας·

Or. en

Τροπολογία 220
Gianna Gancia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στο σχέδιο ανάκαμψης μια 
στρατηγική για την αναδιάταξη των 
βιομηχανιών στην Ευρώπη και τη 
μετεγκατάσταση της βιομηχανικής 
παραγωγής σε στρατηγικούς τομείς· 
καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να 
υιοθετήσει μια ισχυρότερη στάση απέναντι 
στον αθέμιτο παγκόσμιο ανταγωνισμό και 
τις επιθετικές αγορές από κρατικές 
επιχειρήσεις και κρατικά επενδυτικά 
ταμεία· είναι της γνώμης ότι, στο πλαίσιο 
αυτό, η Ένωση θα πρέπει να εφαρμόσει 
ένα προσωρινό πρόγραμμα μέσων 

6. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στο σχέδιο ανάκαμψης μια 
στρατηγική για την αναδιάταξη των 
βιομηχανιών στην Ευρώπη και να ορίσει 
ποιους τομείς θεωρεί στρατηγικούς· 
καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να 
υιοθετήσει μια ισχυρότερη στάση απέναντι 
στον αθέμιτο παγκόσμιο ανταγωνισμό και 
τις επιθετικές αγορές από κρατικές 
επιχειρήσεις και κρατικά επενδυτικά 
ταμεία· είναι της γνώμης ότι, στο πλαίσιο 
αυτό, η Ένωση θα πρέπει να εφαρμόσει 
ένα προσωρινό πρόγραμμα μέσων 
εμπορικής άμυνας·



PE653.874v01-00 142/197 AM\1208889EL.docx

EL

εμπορικής άμυνας·

Or. it

Τροπολογία 221
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Clara Aguilera, Josianne 
Cutajar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 – στοιχείο α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

α. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
κατάλληλες λύσεις για την ενίσχυση της 
ενιαίας αγοράς, λόγω της δυνατότητάς 
της να ενισχύσει την ευρωπαϊκή 
βιομηχανία· υπογραμμίζει, επίσης, την 
ανάγκη αντιμετώπισης πιθανών 
κοινωνικών αντιδράσεων και ανάπτυξης 
εννοιών και ιδεών που μπορούν να 
ανταποκριθούν στις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουμε, όπως οι θέσεις 
εργασίας που θα εξαφανιστούν·

Or. en

Τροπολογία 222
Łukasz Kohut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. υπογραμμίζει ότι οι ευρωπαϊκές 
βιομηχανίες λειτουργούν σε μια 
πολύπλοκη, πολυεπίπεδη παγκόσμια 
αλυσίδα εφοδιασμού, η σωστή λειτουργία 
της οποίας απαιτεί προβλέψιμο, 
αποτελεσματικό και δίκαιο εμπορικό 
περιβάλλον· καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι η επιδίωξη της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας 
συμβάλλει σε αυτό το διεθνές εμπορικό 
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περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 223
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. καλεί τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να εξετάσουν το ενδεχόμενο 
δημιουργίας συνεργατικού 
οικοσυστήματος μεταξύ των κρατών 
μελών που θα δίνει προτεραιότητα σε 
εθνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες οι 
οποίες διατηρούν την έδρα, την 
παραγωγή και τις θέσεις εργασίας τους 
εντός της Ένωσης στο πλαίσιο δημοσίων 
συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 224
Pietro Fiocchi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. τονίζει τη σημασία να εξασφαλίσει 
η Ένωση τον ασφαλή εφοδιασμό 
φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού· 
υπενθυμίζει ότι το 76,6 % των δραστικών 
φαρμακευτικών ουσιών για προϊόντα που 
καλύπτονται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
προέρχονται ήδη από την Ευρώπη, ενώ 
το 11,9 % από τις ΗΠΑ και μόνο το 9 % 
από την Ασία, (συμπεριλαμβανομένης της 
Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας)·

Or. en
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Τροπολογία 225
Tom Berendsen
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Sara Skyttedal, Edina Tóth, Markus Pieper, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, 
Tomas Tobé, Μαρία Σπυράκη, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. επισημαίνει ότι η ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα καθορίζεται 
πρωτίστως από το γενικό επιχειρηματικό 
κλίμα στην ΕΕ, ζητεί συνεπώς τη 
συνέχιση των εργασιών για την ενίσχυση 
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για 
τις ΜΜΕ και τις στρατηγικές 
βιομηχανίες·

Or. en

Τροπολογία 226
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να προωθήσουν την 
επιχειρηματικότητα στα προγράμματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και 
μέτρα που ενθαρρύνουν τη 
δημιουργικότητα και την καινοτομία που 
απαιτούνται για την αντιμετώπιση της 
παρούσας αβέβαιης κατάστασης·

Or. en

Τροπολογία 227
Tom Berendsen
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εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Sara Skyttedal, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Μαρία Σπυράκη, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. ζητεί από την Επιτροπή να 
εξετάσει το ενδεχόμενο να προτείνει 
τρόπους, ώστε το δίκτυο αλυσίδων 
εφοδιασμού της να είναι πιο ανθεκτικό 
και να εφαρμόσει σχέδιο μετριασμού του 
κινδύνου έλλειψης φαρμάκων, 
προκειμένου να διαχειριστεί τυχόν τρωτά 
σημεία και κινδύνους στην αλυσίδα 
εφοδιασμού για κρίσιμα φάρμακα·

Or. en

Τροπολογία 228
Pietro Fiocchi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει 
στην επικράτειά της έναν δυναμικό 
φαρμακευτικό κλάδο που βασίζεται στην 
έρευνα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ 
παραμένει μακράν η κορυφαία περιφέρεια 
στην παρασκευή δραστικών ουσιών για 
φάρμακα που έχουν κατοχυρωθεί με 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας·

Or. en

Τροπολογία 229
Carlo Calenda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι, κατά τη διάρκεια 
αυτής της κρίσιμης φάσης, η Ένωση θα 
πρέπει να προστατεύει την αγορά της σε 
στρατηγικούς τομείς και να παρεμποδίζει 
εξαγορές και τις ΑΞΕ που θα μπορούσαν 
να αυξήσουν περαιτέρω την εξάρτησή της 
από ξένες δυνάμεις·

7. επισημαίνει ότι, κατά τη διάρκεια 
αυτής της κρίσιμης φάσης, η Ένωση θα 
πρέπει να προστατεύει την αγορά της σε 
στρατηγικούς τομείς και να παρεμποδίζει 
εξαγορές και τις ΑΞΕ που θα μπορούσαν 
να αυξήσουν περαιτέρω την εξάρτησή της 
από ξένες δυνάμεις· καλεί την Επιτροπή 
να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς και να 
παρέχει την αναγκαία βοήθεια κατά την 
εφαρμογή του κανονισμού για τον έλεγχο 
επί των άμεσων ξένων επενδύσεων, 
προκειμένου να λάβει μέτρα προστασίας 
όσον αφορά την πρόσβαση σε 
βιομηχανικούς κλάδους, υποδομές, 
βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής, 
καθώς και σε κάθε άλλο περιουσιακό 
στοιχείο στρατηγικής σημασίας και να 
διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα στην 
ευρωπαϊκή ενιαία αγορά· επιδοκιμάζει τη 
λευκή βίβλο για την εξασφάλιση ίσων 
όρων ανταγωνισμού όσον αφορά τις ξένες 
επιδοτήσεις και καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει νομοθετική πρόταση 
προκειμένου να αποφευχθούν οι 
επιθετικές εξαγορές από εταιρείες τρίτων 
χωρών που επιδοτούνται σε μεγάλο 
βαθμό από τις κυβερνήσεις τους και να 
αντιμετωπιστούν οι στρεβλωτικές 
επιπτώσεις που προκαλούνται στην ενιαία 
αγορά· ζητεί την ταχεία έγκριση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 654/2014 
(κανονισμός για την επιβολή)

Or. en

Τροπολογία 230
Tom Berendsen
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Antonio Tajani, 
Massimiliano Salini, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, Henna 
Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, Μαρία 
Σπυράκη, Jerzy Buzek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι, κατά τη διάρκεια 
αυτής της κρίσιμης φάσης, η Ένωση θα 
πρέπει να προστατεύει την αγορά της σε 
στρατηγικούς τομείς και να παρεμποδίζει 
εξαγορές και τις ΑΞΕ που θα μπορούσαν 
να αυξήσουν περαιτέρω την εξάρτησή της 
από ξένες δυνάμεις·

7. επισημαίνει ότι, κατά τη διάρκεια 
αυτής της κρίσιμης φάσης, η Ένωση θα 
πρέπει να επενδύσει στην Ε&Α τόσο σε 
έργα ψηφιοποίησης όσο και σε πράσινα 
έργα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ 
άλλων, των διασυνδεδεμένων δικτύων 
μεταφορών, ενέργειας, ψηφιακών και 
υδάτινων υποδομών, καθώς και να 
προστατεύσει τους στρατηγικούς τομείς 
της ενισχύοντας μέτρα για τον εντοπισμό 
και τελικά την παρεμπόδιση εξαγορών 
και ΑΞΕ σε στρατηγικούς τομείς που θα 
μπορούσαν να αυξήσουν περαιτέρω την 
εξάρτησή της από μη συμμαχικούς ξένους 
παράγοντες και ανταγωνιστές του 
συστήματος, όπου το κράτος ασκεί 
σημαντική επιρροή στην αγορά. 
προκειμένου να μειωθεί η στρεβλωτική 
συμπεριφορά στην αγορά, όπως ο 
προστατευτισμός και ένα επιλεκτικό, 
διακριτικό όφελος στην ενιαία αγορά·

Or. en

Τροπολογία 231
Salvatore De Meo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι, κατά τη διάρκεια 
αυτής της κρίσιμης φάσης, η Ένωση θα 
πρέπει να προστατεύει την αγορά της σε 
στρατηγικούς τομείς και να παρεμποδίζει 
εξαγορές και τις ΑΞΕ που θα μπορούσαν 
να αυξήσουν περαιτέρω την εξάρτησή της 
από ξένες δυνάμεις·

7. επισημαίνει ότι, κατά τη διάρκεια 
αυτής της κρίσιμης φάσης, η Ένωση θα 
πρέπει να επενδύσει στην Ε&Α τόσο σε 
έργα ψηφιοποίησης όσο και σε πράσινα 
έργα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ 
άλλων, των διασυνδεδεμένων δικτύων 
μεταφορών, ενέργειας, ψηφιακών και 
υδάτινων υποδομών, καθώς και να 
προστατεύσει τους στρατηγικούς τομείς 
της ενισχύοντας μέτρα για τον εντοπισμό 
και τελικά την παρεμπόδιση εξαγορών 
και ΑΞΕ σε στρατηγικούς τομείς που θα 
μπορούσαν να αυξήσουν περαιτέρω την 
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εξάρτησή της από μη συμμαχικούς ξένους 
παράγοντες και ανταγωνιστές του 
συστήματος, όπου το κράτος ασκεί 
σημαντική επιρροή στην αγορά. 
προκειμένου να μειωθεί η στρεβλωτική 
συμπεριφορά στην αγορά, όπως ο 
προστατευτισμός και ένα επιλεκτικό, 
διακριτικό όφελος στην ενιαία αγορά·

Or. en

Τροπολογία 232
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι, κατά τη διάρκεια 
αυτής της κρίσιμης φάσης, η Ένωση θα 
πρέπει να προστατεύει την αγορά της σε 
στρατηγικούς τομείς και να παρεμποδίζει 
εξαγορές και τις ΑΞΕ που θα μπορούσαν 
να αυξήσουν περαιτέρω την εξάρτησή της 
από ξένες δυνάμεις·

7. επισημαίνει ότι, κατά τη διάρκεια 
αυτής της κρίσιμης φάσης, η Ένωση θα 
πρέπει να προστατεύει την αγορά της σε 
στρατηγικούς τομείς και να παρεμποδίζει 
εξαγορές και τις ΑΞΕ που θα μπορούσαν 
να αυξήσουν περαιτέρω την εξάρτησή της 
από ξένες δυνάμεις· χαιρετίζει εν 
προκειμένω την παρουσίαση της λευκής 
βίβλου σχετικά με ένα μέσο για τις ξένες 
επιδοτήσεις και καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει νομοθετική πρόταση το 
συντομότερο δυνατόν·

Or. en

Τροπολογία 233
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus 
Ansip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι, κατά τη διάρκεια 
αυτής της κρίσιμης φάσης, η Ένωση θα 

7. επισημαίνει ότι, κατά τη διάρκεια 
αυτής της κρίσιμης φάσης και μετά, η 
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πρέπει να προστατεύει την αγορά της σε 
στρατηγικούς τομείς και να παρεμποδίζει 
εξαγορές και τις ΑΞΕ που θα μπορούσαν 
να αυξήσουν περαιτέρω την εξάρτησή της 
από ξένες δυνάμεις·

Ένωση θα πρέπει να προστατεύσει 
καλύτερα την αγορά της σε στρατηγικούς 
τομείς, ιδίως περιορίζοντας την 
πρόσβαση σε ορισμένες δημόσιες 
συμβάσεις, μέσω της καθιέρωσης 
ευρωπαϊκής προτίμησης και ευρωπαϊκών 
πιστοποιήσεων για καθορισμένους 
στρατηγικούς τομείς και να παρεμποδίζει 
εξαγορές και τις ΑΞΕ που θα μπορούσαν 
να αυξήσουν περαιτέρω την εξάρτησή της 
από ξένες δυνάμεις·

Or. en

Τροπολογία 234
Nicola Danti, Katalin Cseh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι, κατά τη διάρκεια 
αυτής της κρίσιμης φάσης, η Ένωση θα 
πρέπει να προστατεύει την αγορά της σε 
στρατηγικούς τομείς και να παρεμποδίζει 
εξαγορές και τις ΑΞΕ που θα μπορούσαν 
να αυξήσουν περαιτέρω την εξάρτησή της 
από ξένες δυνάμεις·

7. επισημαίνει ότι, κατά τη διάρκεια 
αυτής της κρίσιμης φάσης, η Ένωση θα 
πρέπει να προστατεύει την αγορά της σε 
στρατηγικούς τομείς και να παρεμποδίζει 
εξαγορές και τις ΑΞΕ που θα μπορούσαν 
να αυξήσουν περαιτέρω την εξάρτησή της 
από ξένες δυνάμεις· χαιρετίζει τις 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το 
πλαίσιο της ΕΕ για τον έλεγχο των ΑΞΕ 
και καλεί την Επιτροπή να το ενισχύσει 
αμελλητί·

Or. en

Τροπολογία 235
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι, κατά τη διάρκεια 7. επισημαίνει ότι, κατά τη διάρκεια 
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αυτής της κρίσιμης φάσης, η Ένωση θα 
πρέπει να προστατεύει την αγορά της σε 
στρατηγικούς τομείς και να παρεμποδίζει 
εξαγορές και τις ΑΞΕ που θα μπορούσαν 
να αυξήσουν περαιτέρω την εξάρτησή της 
από ξένες δυνάμεις·

αυτής της κρίσιμης φάσης, η Ένωση θα 
πρέπει να προστατεύει την αγορά και τις 
επιχειρήσεις της σε στρατηγικούς τομείς 
και να παρεμποδίζει εξαγορές και τις 
άμεσες και έμμεσες ξένες επενδύσεις για 
τη διατήρηση ευρωπαϊκών θέσεων 
εργασίας και τεχνογνωσίας σε κάθε 
συγκεκριμένη περιοχή και να εμποδίζει 
την περαιτέρω αύξηση της εξάρτησής της 
από ξένες δυνάμεις·

Or. en

Τροπολογία 236
Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mohammed Chahim, Josianne Cutajar, 
Łukasz Kohut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι, κατά τη διάρκεια 
αυτής της κρίσιμης φάσης, η Ένωση θα 
πρέπει να προστατεύει την αγορά της σε 
στρατηγικούς τομείς και να παρεμποδίζει 
εξαγορές και τις ΑΞΕ που θα μπορούσαν 
να αυξήσουν περαιτέρω την εξάρτησή της 
από ξένες δυνάμεις·

7. επισημαίνει ότι, σε αυτή την 
κρίσιμη φάση, η Ένωση θα πρέπει να 
προστατεύει την αγορά της σε 
στρατηγικούς τομείς και να παρεμποδίζει 
εξαγορές και τις ΑΞΕ που θα μπορούσαν 
να αυξήσουν περαιτέρω την εξάρτησή της 
από ξένες δυνάμεις· ενισχύοντας 
παράλληλα την απόδοση της ενέργειας 
και των υλικών για τη μείωση της 
εξάρτησης από τις εισαγωγές και τη 
βελτίωση της ανθεκτικότητας σε 
παγκόσμιες κρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 237
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz, Robert Hajšel, Carlo Calenda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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7. επισημαίνει ότι, κατά τη διάρκεια 
αυτής της κρίσιμης φάσης, η Ένωση θα 
πρέπει να προστατεύει την αγορά της σε 
στρατηγικούς τομείς και να παρεμποδίζει 
εξαγορές και τις ΑΞΕ που θα μπορούσαν 
να αυξήσουν περαιτέρω την εξάρτησή της 
από ξένες δυνάμεις·

7. επισημαίνει ότι, κατά τη διάρκεια 
αυτής της κρίσιμης φάσης, η Ένωση θα 
πρέπει να προστατεύει την αγορά και τις 
αλυσίδες αξίας της σε στρατηγικούς 
τομείς για την επίτευξη της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής αυτονομίας, της κλιματικής 
ουδετερότητας και της ψηφιοποίησης και 
να παρεμποδίζει εξαγορές και τις ΑΞΕ που 
θα μπορούσαν να αυξήσουν περαιτέρω την 
εξάρτησή της από ξένες δυνάμεις·

Or. en

Τροπολογία 238
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι, κατά τη διάρκεια 
αυτής της κρίσιμης φάσης, η Ένωση θα 
πρέπει να προστατεύει την αγορά της σε 
στρατηγικούς τομείς και να παρεμποδίζει 
εξαγορές και τις ΑΞΕ που θα μπορούσαν 
να αυξήσουν περαιτέρω την εξάρτησή της 
από ξένες δυνάμεις·

7. επισημαίνει ότι, κατά τη διάρκεια 
αυτής της κρίσιμης φάσης, η Ένωση θα 
πρέπει να προστατεύει την αγορά της σε 
στρατηγικούς τομείς και να παρεμποδίζει 
εξαγορές και τις ΑΞΕ που θα μπορούσαν 
να αυξήσουν περαιτέρω την εξάρτησή της 
από ξένες δυνάμεις· για αυτόν τον λόγο, 
είναι καίριας σημασίας να δημιουργηθεί 
ένα ελάχιστο απόθεμα βασικών 
στρατηγικών προϊόντων για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 239
Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds, Susana Solís Pérez, Martina 
Dlabajová, Bart Groothuis, Morten Petersen, Nicola Beer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι, κατά τη διάρκεια 7. επισημαίνει ότι, όταν ένας 
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αυτής της κρίσιμης φάσης, η Ένωση θα 
πρέπει να προστατεύει την αγορά της σε 
στρατηγικούς τομείς και να παρεμποδίζει 
εξαγορές και τις ΑΞΕ που θα μπορούσαν 
να αυξήσουν περαιτέρω την εξάρτησή 
της από ξένες δυνάμεις·

αυξημένος αριθμός αγορών 
συγκεντρώνεται σε λίγους παράγοντες, το 
όφελος των πελατών, η καινοτομία και η 
αποτελεσματικότητα μπορεί να 
υπονομευθούν· ζητεί τη συνεχή 
παρακολούθηση και εποπτεία του 
ανταγωνισμού, προκειμένου να 
εξασφαλιστούν λειτουργικές, δυναμικές 
και ανοιχτές αγορές που ενθαρρύνουν τις 
επενδύσεις·

Or. en

Τροπολογία 240
Miapetra Kumpula-Natri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι, κατά τη διάρκεια 
αυτής της κρίσιμης φάσης, η Ένωση θα 
πρέπει να προστατεύει την αγορά της σε 
στρατηγικούς τομείς και να παρεμποδίζει 
εξαγορές και τις ΑΞΕ που θα μπορούσαν 
να αυξήσουν περαιτέρω την εξάρτησή της 
από ξένες δυνάμεις·

7. επισημαίνει ότι, κατά τη διάρκεια 
αυτής της κρίσιμης φάσης, η Ένωση θα 
πρέπει να προστατεύει την αγορά της σε 
στρατηγικούς τομείς, όπως τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα, η ασφάλεια 
στον κυβερνοχώρο και η παραγωγή 
νικελίου και χάλυβα και, εάν είναι 
απαραίτητο, να παρεμποδίζει εξαγορές και 
τις ΑΞΕ που θα μπορούσαν να αυξήσουν 
περαιτέρω την εξάρτησή της από ξένες 
δυνάμεις·

Or. en

Τροπολογία 241
Marek Paweł Balt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι, κατά τη διάρκεια 
αυτής της κρίσιμης φάσης, η Ένωση θα 

7. επισημαίνει ότι, κατά τη διάρκεια 
αυτής της κρίσιμης φάσης, η Ένωση θα 
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πρέπει να προστατεύει την αγορά της σε 
στρατηγικούς τομείς και να παρεμποδίζει 
εξαγορές και τις ΑΞΕ που θα μπορούσαν 
να αυξήσουν περαιτέρω την εξάρτησή της 
από ξένες δυνάμεις·

πρέπει να προστατεύει την αγορά της σε 
στρατηγικούς τομείς, ειδικά για 
στρατηγικά μέταλλα όπως το αλουμίνιο 
και ο χάλυβας, και να παρεμποδίζει 
εξαγορές και τις ΑΞΕ που θα μπορούσαν 
να αυξήσουν περαιτέρω την εξάρτησή της 
από ξένες δυνάμεις·

Or. en

Τροπολογία 242
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Γιώργος Γεωργίου, Sandra Pereira
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι, κατά τη διάρκεια 
αυτής της κρίσιμης φάσης, η Ένωση θα 
πρέπει να προστατεύει την αγορά της σε 
στρατηγικούς τομείς και να παρεμποδίζει 
εξαγορές και τις ΑΞΕ που θα μπορούσαν 
να αυξήσουν περαιτέρω την εξάρτησή 
της από ξένες δυνάμεις·

7. επισημαίνει ότι, κατά τη διάρκεια 
αυτής της κρίσιμης φάσης, η Ένωση θα 
πρέπει να προστατεύει και να επεκτείνει 
τον ρόλο της δημόσιας πρωτοβουλίας και 
των επενδύσεων, ιδίως σε στρατηγικούς 
τομείς που θεωρούνται πολύ σημαντικοί 
για να αφεθούν στην αγορά·

Or. en

Τροπολογία 243
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι, κατά τη διάρκεια 
αυτής της κρίσιμης φάσης, η Ένωση θα 
πρέπει να προστατεύει την αγορά της σε 
στρατηγικούς τομείς και να παρεμποδίζει 
εξαγορές και τις ΑΞΕ που θα μπορούσαν 
να αυξήσουν περαιτέρω την εξάρτησή της 
από ξένες δυνάμεις·

7. επισημαίνει ότι, κατά τη διάρκεια 
αυτής της κρίσιμης φάσης, η Ένωση θα 
πρέπει να προστατεύει την αγορά της σε 
στρατηγικούς τομείς παρεμποδίζοντας 
εχθρικές εξαγορές και τις ΑΞΕ που θα 
μπορούσαν να αυξήσουν περαιτέρω την 
εξάρτησή της από ξένες δυνάμεις·

Or. fr
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Τροπολογία 244
Tom Berendsen
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, 
Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier 
Bellamy, Μαρία Σπυράκη, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. υπογραμμίζει ότι τα πρωταρχικά 
εργαλεία για τη διασφάλιση της σωστής 
ευρωπαϊκής άμυνας έναντι του αθέμιτου 
ανταγωνισμού από τρίτες χώρες θα 
πρέπει να είναι η επιβολή των 
υφιστάμενων εμπορικών συμφωνιών, τα 
μέσα εμπορικής άμυνας και ο έλεγχος 
των άμεσων ξένων επενδύσεων· 
χαιρετίζει, εν προκειμένω, τη δημοσίευση 
της λευκής βίβλου της Επιτροπής σχετικά 
με ένα μέσο για τις ξένες επιδοτήσεις, το 
οποίο διασφαλίζει ίσους όρους 
ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά· τονίζει 
ότι αυτά τα τέσσερα εργαλεία μπορεί να 
είναι αποτελεσματικά και επιπλέον δεν 
στρεβλώνουν την ενιαία αγορά και τον 
ανταγωνισμό εντός της ΕΕ και, ως εκ 
τούτου, θα πρέπει να θεωρηθούν ως 
προτιμότερο σημείο αφετηρίας από άλλες 
μεθόδους για την αντιμετώπιση του 
αθέμιτου ανταγωνισμού από τρίτες 
χώρες·

Or. en

Τροπολογία 245
Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds, Susana Solís Pérez, Martina 
Dlabajová, Bart Groothuis, Morten Petersen, Nicola Beer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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7α. αναγνωρίζει τη σημασία της 
πολιτικής ανταγωνισμού της Ένωσης ως 
βασικού κινητήριου μοχλού της 
ανταγωνιστικότητας της ΕΕ· ζητεί την 
επανεξέταση του ορισμού των αγορών, 
ώστε να καταστεί δυνατή μια πιο 
ρεαλιστική και δυναμική εφαρμογή των 
κανόνων· υπογραμμίζει περαιτέρω την 
ανάγκη εξασφάλισης επαρκούς 
ταχύτητας, διαφάνειας και 
αναλογικότητας στο διοικητικό και 
διαδικαστικό πλαίσιο των διαδικασιών 
ανταγωνισμού της ΕΕ, ιδίως στον έλεγχο 
των συγκεντρώσεων στην ΕΕ· 
υπογραμμίζει τη σημασία της 
αποτελεσματικής πολιτικής επιεικούς 
μεταχείρισης για παραβιάσεις της 
αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας·

Or. en

Τροπολογία 246
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διατηρήσουν στην επικράτεια 
της ΕΕ έναν δυναμικό φαρμακευτικό 
κλάδο που βασίζεται στην έρευνα και να 
συμπεριλάβουν, στις επόμενες 
στρατηγικές της για τα φάρμακα και τη 
βιομηχανία, μέτρα που έχουν ειδικά 
στόχο να εξασφαλίσουν ότι η Ευρώπη 
«θα συνεχίσει να καινοτομεί και να 
διαδραματίζει ηγετικό ρόλο 
παγκοσμίως», όπως αναφέρεται στην 
επιστολή ανάθεσης καθηκόντων της 
προέδρου von der Leyen προς την 
επίτροπο Υγείας, Στέλλα Κυριακίδου·

Or. en
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Τροπολογία 247
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fabienne 
Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. ζητεί την ταχεία μεταρρύθμιση 
της ευρωπαϊκής πολιτικής ανταγωνισμού 
που θα επιτρέψει τη δημιουργία 
ευρωπαϊκών ηγετών στην παγκόσμια 
αγορά· θεωρεί επείγον να επανεξετάσει η 
Ένωση τον ορισμό της για την εν λόγω 
αγορά, ο οποίος πρέπει να αναλυθεί σε 
παγκόσμιο επίπεδο, ώστε να μην αποτελεί 
πλέον εμπόδιο στην παγκόσμια 
ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών 
μας·

Or. en

Τροπολογία 248
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Clara Aguilera, Josianne 
Cutajar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. 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 δεν θα 
χρησιμοποιούνται ως εργαλείο 
διαπραγμάτευσης στις μελλοντικές 
εμπορικές συμφωνίες·

Or. en

Τροπολογία 249
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Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Clara Aguilera, Josianne 
Cutajar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. τονίζει ότι η ηγεσία των 
ευρωπαϊκών βιομηχανιών σε 
στρατηγικούς τομείς θα πρέπει να 
διατηρηθεί και να αναπτυχθεί, ιδίως 
εκείνοι που αποδείχθηκαν καίριοι κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, 
όπως ο τομέας της υγείας και των 
τροφίμων·

Or. en

Τροπολογία 250
Tom Berendsen
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Henna 
Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Μαρία Σπυράκη, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. είναι της γνώμης ότι το σχέδιο 
ανάκαμψης της βιομηχανίας θα πρέπει να 
συμβάλει στη δημιουργία νέων, 
φιλόδοξων και καινοτόμων ευρωπαϊκών 
βιομηχανικών έργων που θα συμβαδίζουν 
με την τρέχουσα αναθεώρηση των 
κατευθυντήριων γραμμών για τα 
«Σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος» (ΣΕΚΕΕ), προκειμένου να 
ενθαρρυνθεί η ανάδειξη Ευρωπαϊκών 
ηγετικών οντοτήτων σε στρατηγικούς 
βιομηχανικούς τομείς που είναι σε θέση να 
ανταγωνίζονται σε παγκόσμια κλίμακα·

8. χαιρετίζει τη φιλοδοξία 
δημιουργίας ηγετικών αγορών σε 
καθαρές τεχνολογίες και είναι της γνώμης 
ότι το σχέδιο ανάκαμψης της βιομηχανίας 
θα πρέπει να ενισχύσει τη στρατηγική 
αυτονομία μας, χωρίς να διαβρώσει την 
εμπιστοσύνη στο άνοιγμα και την 
πρόσβαση στην αγορά, καθώς και στην 
ελευθερία επιλογής, μέσω της αυξημένης 
τεχνολογικής ικανότητας, των 
διαφοροποιημένων παγκόσμιων αλυσίδων 
αξίας και του επιχειρηματικού πνεύματος 
που δημιουργούν ένα νέο φιλόδοξο, 
δημιουργικό και καινοτόμο περιβάλλον 
για τη δημιουργία και ανάπτυξη 
ευρωπαϊκών επιχειρηματικών και 
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βιομηχανικών έργων· θεωρεί ότι η 
χρηματοδότηση στην έρευνα και την 
καινοτομία είναι απαραίτητη ως βάση για 
καινοτόμα βιομηχανικά έργα και 
ψηφιακές δυνατότητες και πιστεύει ότι 
αυτό θα πρέπει να συμβαδίζει με την 
τρέχουσα ανάλυση της Επιτροπής 
σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές 
για τα «Σημαντικά έργα κοινού 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος» (ΣΕΚΕΕ), 
προκειμένου να ενθαρρυνθεί η επιτάχυνση 
Ευρωπαϊκών ηγετικών οντοτήτων ή/και 
οικοσυστημάτων σε στρατηγικούς 
βιομηχανικούς τομείς, 
συμπεριλαμβανομένων των ενεργοβόρων 
βιομηχανιών, που δεν μπορεί να 
προσφέρει από μόνη της η αγορά και που 
είναι σε θέση να ανταγωνίζονται σε 
παγκόσμια κλίμακα χωρίς να δημιουργούν 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην ΕΕ· 
καλεί την Επιτροπή να επενδύσει σε έργα 
με σαφή ευρωπαϊκή προβολή· καλεί την 
Επιτροπή, στην τρέχουσα κρίση, να 
απλοποιήσει τις διοικητικές διαδικασίες, 
να επεκτείνει τα κριτήρια επιλεξιμότητας 
δαπανών και να αυξήσει τη 
χρηματοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 251
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fabienne 
Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. είναι της γνώμης ότι το σχέδιο 
ανάκαμψης της βιομηχανίας θα πρέπει να 
συμβάλει στη δημιουργία νέων, φιλόδοξων 
και καινοτόμων ευρωπαϊκών βιομηχανικών 
έργων που θα συμβαδίζουν με την 
τρέχουσα αναθεώρηση των 
κατευθυντήριων γραμμών για τα 
«Σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού 

8. είναι της γνώμης ότι το σχέδιο 
ανάκαμψης της βιομηχανίας θα πρέπει να 
συμβάλει στη δημιουργία νέων, φιλόδοξων 
και καινοτόμων ευρωπαϊκών βιομηχανικών 
έργων που θα συμβαδίζουν με την 
τρέχουσα αναθεώρηση των 
κατευθυντήριων γραμμών για τα 
«Σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού 
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ενδιαφέροντος» (ΣΕΚΕΕ), προκειμένου να 
ενθαρρυνθεί η ανάδειξη Ευρωπαϊκών 
ηγετικών οντοτήτων σε στρατηγικούς 
βιομηχανικούς τομείς που είναι σε θέση να 
ανταγωνίζονται σε παγκόσμια κλίμακα·

ενδιαφέροντος» (ΣΕΚΕΕ), προκειμένου να 
ενθαρρυνθεί η ανάδειξη Ευρωπαϊκών 
ηγετικών οντοτήτων σε στρατηγικούς 
βιομηχανικούς τομείς που είναι σε θέση να 
ανταγωνίζονται σε παγκόσμια κλίμακα και 
να διευκολυνθεί η συμμετοχή ΜΜΕ σε 
μελλοντικά ΣΕΚΕΕ· καλεί την Επιτροπή 
να εξετάσει την αναθεώρηση των 
κατευθυντήριων γραμμών της για το 
2014, ώστε να συμπεριλάβουν την 
ανθεκτικότητα των στρατηγικών 
αλυσίδων αξίας με γνώμονα το κοινό 
ευρωπαϊκό συμφέρον και την ευρωπαϊκή 
κυριαρχία σε στρατηγικούς τομείς ως 
κριτήρια για τον ορισμό των ΣΕΚΕΕ· 
ζητεί ιδίως να ενταχθεί γρήγορα η 
αλυσίδα αξίας της υγείας σε ένα ΣΕΚΕΕ 
που να καλύπτει προϊόντα υγείας 
απαραίτητα για την καταπολέμηση των 
συνεχιζόμενων και μελλοντικών 
υγειονομικών κρίσεων (ΜΑΠ, 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα, αντιβιοτικά, 
εμβόλια…), καθώς και καινοτόμα 
προϊόντα υγείας (βιοτεχνολογίες, 
ηλεκτρονική υγεία)·

Or. en

Τροπολογία 252
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. είναι της γνώμης ότι το σχέδιο 
ανάκαμψης της βιομηχανίας θα πρέπει να 
συμβάλει στη δημιουργία νέων, φιλόδοξων 
και καινοτόμων ευρωπαϊκών βιομηχανικών 
έργων που θα συμβαδίζουν με την 
τρέχουσα αναθεώρηση των 
κατευθυντήριων γραμμών για τα 
«Σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος» (ΣΕΚΕΕ), προκειμένου να 
ενθαρρυνθεί η ανάδειξη Ευρωπαϊκών 
ηγετικών οντοτήτων σε στρατηγικούς 
βιομηχανικούς τομείς που είναι σε θέση να 

8. είναι της γνώμης ότι το σχέδιο 
ανάκαμψης της βιομηχανίας θα πρέπει να 
συμβάλει στη δημιουργία νέων, φιλόδοξων 
και καινοτόμων ευρωπαϊκών βιομηχανικών 
έργων που θα συμβαδίζουν με την 
τρέχουσα αναθεώρηση των 
κατευθυντήριων γραμμών για τα 
«Σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος» (ΣΕΚΕΕ), προκειμένου να 
ενθαρρυνθεί η ανάδειξη Ευρωπαϊκών 
ηγετικών οντοτήτων και να ενισχυθούν οι 
καλά δομημένες αλυσίδες εφοδιασμού σε 
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ανταγωνίζονται σε παγκόσμια κλίμακα· στρατηγικούς βιομηχανικούς τομείς που 
είναι σε θέση να ανταγωνίζονται σε 
παγκόσμια κλίμακα· εν προκειμένω, 
υπενθυμίζει τις συστάσεις του 
στρατηγικού φόρουμ για τα σημαντικά 
έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος 
όσον αφορά έξι στρατηγικές αλυσίδες 
αξίας ―συνδεδεμένα, καθαρά και 
αυτόνομα οχήματα· τεχνολογίες και 
συστήματα υδρογόνου· έξυπνη υγεία· 
βιομηχανικό διαδίκτυο των πραγμάτων· 
βιομηχανία χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα· κυβερνοασφάλεια― που 
συμπληρώνουν τις ήδη προσδιορισμένες 
στρατηγικές αλυσίδες αξίας για τις 
μπαταρίες, τη μικροηλεκτρονική και την 
υπολογιστική υψηλών επιδόσεων·

Or. en

Τροπολογία 253
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. είναι της γνώμης ότι το σχέδιο 
ανάκαμψης της βιομηχανίας θα πρέπει να 
συμβάλει στη δημιουργία νέων, φιλόδοξων 
και καινοτόμων ευρωπαϊκών βιομηχανικών 
έργων που θα συμβαδίζουν με την 
τρέχουσα αναθεώρηση των 
κατευθυντήριων γραμμών για τα 
«Σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος» (ΣΕΚΕΕ), προκειμένου να 
ενθαρρυνθεί η ανάδειξη Ευρωπαϊκών 
ηγετικών οντοτήτων σε στρατηγικούς 
βιομηχανικούς τομείς που είναι σε θέση να 
ανταγωνίζονται σε παγκόσμια κλίμακα·

8. είναι της γνώμης ότι το σχέδιο 
ανάκαμψης της βιομηχανίας θα πρέπει να 
συμβάλει στη δημιουργία νέων, φιλόδοξων 
και καινοτόμων ευρωπαϊκών βιομηχανικών 
έργων που θα είναι πλήρως σύμφωνα με 
τον στόχο των μηδενικών καθαρών 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και 
θα συμβαδίζουν με την τρέχουσα 
αναθεώρηση των κατευθυντήριων 
γραμμών για τα «Σημαντικά έργα κοινού 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος» (ΣΕΚΕΕ), 
προκειμένου να ενθαρρυνθεί η ανάδειξη 
Ευρωπαϊκών ηγετικών οντοτήτων σε 
στρατηγικούς βιομηχανικούς τομείς που 
είναι σε θέση να ανταγωνίζονται σε 
παγκόσμια κλίμακα· καλεί την Επιτροπή 
να καθορίσει έναν κατάλογο 
προτεραιοτήτων για επενδύσεις, ο οποίος 
θα περιγράφει ποιες τεχνολογίες μπορούν 
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να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων 
της ΕΕ και πρέπει να κλιμακωθούν και 
ποιες τεχνολογίες πρέπει να 
αποκλειστούν, συμπεριλαμβανομένων 
ιδίως τεχνολογιών και έργων ορυκτών 
καυσίμων·

Or. en

Τροπολογία 254
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. είναι της γνώμης ότι το σχέδιο 
ανάκαμψης της βιομηχανίας θα πρέπει να 
συμβάλει στη δημιουργία νέων, φιλόδοξων 
και καινοτόμων ευρωπαϊκών 
βιομηχανικών έργων που θα συμβαδίζουν 
με την τρέχουσα αναθεώρηση των 
κατευθυντήριων γραμμών για τα 
«Σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος» (ΣΕΚΕΕ), προκειμένου να 
ενθαρρυνθεί η ανάδειξη Ευρωπαϊκών 
ηγετικών οντοτήτων σε στρατηγικούς 
βιομηχανικούς τομείς που είναι σε θέση να 
ανταγωνίζονται σε παγκόσμια κλίμακα·

8. είναι της γνώμης ότι το σχέδιο 
ανάκαμψης της βιομηχανίας θα πρέπει να 
υποστηρίζει τους πιο καινοτόμους, 
βιώσιμους και ανταγωνιστικούς τομείς 
και να συμβάλει στη δημιουργία νέων, 
φιλόδοξων ευρωπαϊκών βιομηχανικών 
έργων και βιομηχανικών συμμαχιών 
αιχμής που θα συμβαδίζουν με την 
τρέχουσα αναθεώρηση των 
κατευθυντήριων γραμμών για τα 
Σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ), προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους με 
τους στόχους της Ένωσης για το κλίμα 
και το περιβάλλον, συνεκτιμώντας 
ειδικότερα την ταξινόμηση της βιώσιμης 
χρηματοδότησης της ΕΕ και αυξημένη 
διαφάνεια στην εφαρμογή τους, με τον 
γενικό στόχο να προωθηθεί η ανάδειξη 
Ευρωπαϊκών ηγετικών οντοτήτων σε 
στρατηγικούς βιομηχανικούς τομείς που 
είναι βιώσιμες και σε θέση να 
ανταγωνίζονται σε παγκόσμια κλίμακα·

Or. en

Τροπολογία 255
François-Xavier Bellamy
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. είναι της γνώμης ότι το σχέδιο 
ανάκαμψης της βιομηχανίας θα πρέπει να 
συμβάλει στη δημιουργία νέων, φιλόδοξων 
και καινοτόμων ευρωπαϊκών βιομηχανικών 
έργων που θα συμβαδίζουν με την 
τρέχουσα αναθεώρηση των 
κατευθυντήριων γραμμών για τα 
«Σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος» (ΣΕΚΕΕ), προκειμένου να 
ενθαρρυνθεί η ανάδειξη Ευρωπαϊκών 
ηγετικών οντοτήτων σε στρατηγικούς 
βιομηχανικούς τομείς που είναι σε θέση να 
ανταγωνίζονται σε παγκόσμια κλίμακα·

8. είναι της γνώμης ότι το σχέδιο 
ανάκαμψης της βιομηχανίας θα πρέπει να 
συμβάλει στη δημιουργία νέων, φιλόδοξων 
και καινοτόμων ευρωπαϊκών βιομηχανικών 
έργων που θα συμβαδίζουν με την 
τρέχουσα αναθεώρηση των 
κατευθυντήριων γραμμών για τα 
«Σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος» (ΣΕΚΕΕ), προκειμένου να 
ενθαρρυνθεί η ανάδειξη Ευρωπαϊκών 
ηγετικών οντοτήτων σε στρατηγικούς 
βιομηχανικούς τομείς που είναι σε θέση να 
ανταγωνίζονται σε παγκόσμια κλίμακα· 
καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την 
αναθεώρηση των κατευθυντήριων 
γραμμών της για το 2014, ώστε να 
συμπεριλάβουν την ανθεκτικότητα των 
στρατηγικών αλυσίδων αξίας με γνώμονα 
το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον και τη 
στρατηγική αυτονομία σε στρατηγικούς 
τομείς ως κριτήρια για τον ορισμό των 
ΣΕΚΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 256
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Robert Hajšel, 
Massimiliano Smeriglio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. είναι της γνώμης ότι το σχέδιο 
ανάκαμψης της βιομηχανίας θα πρέπει να 
συμβάλει στη δημιουργία νέων, φιλόδοξων 
και καινοτόμων ευρωπαϊκών βιομηχανικών 
έργων που θα συμβαδίζουν με την 
τρέχουσα αναθεώρηση των 
κατευθυντήριων γραμμών για τα 

8. είναι της γνώμης ότι το σχέδιο 
ανάκαμψης της βιομηχανίας θα πρέπει να 
υποστηρίζει τους πιο καινοτόμους και 
ανταγωνιστικούς τομείς και να συμβάλει 
στη δημιουργία νέων, φιλόδοξων, 
βιώσιμων και καινοτόμων ευρωπαϊκών 
βιομηχανικών έργων, σύμφωνα με τις 
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«Σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος» (ΣΕΚΕΕ), προκειμένου να 
ενθαρρυνθεί η ανάδειξη Ευρωπαϊκών 
ηγετικών οντοτήτων σε στρατηγικούς 
βιομηχανικούς τομείς που είναι σε θέση να 
ανταγωνίζονται σε παγκόσμια κλίμακα·

προτεραιότητες πολιτικής της Ένωσης, 
όπως η καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής, που θα συμβαδίζουν με την 
τρέχουσα αναθεώρηση των 
κατευθυντήριων γραμμών για τα 
«Σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος» (ΣΕΚΕΕ), προκειμένου να 
ενθαρρυνθεί η ανάδειξη Ευρωπαϊκών 
ηγετικών οντοτήτων σε στρατηγικούς 
βιομηχανικούς τομείς που είναι βιώσιμες, 
αυξάνουν το ευρωπαϊκό επίπεδο 
απασχόλησης και είναι σε θέση να 
ανταγωνίζονται σε παγκόσμια κλίμακα·

Or. en

Τροπολογία 257
Grzegorz Tobiszowski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. είναι της γνώμης ότι το σχέδιο 
ανάκαμψης της βιομηχανίας θα πρέπει να 
συμβάλει στη δημιουργία νέων, φιλόδοξων 
και καινοτόμων ευρωπαϊκών βιομηχανικών 
έργων που θα συμβαδίζουν με την 
τρέχουσα αναθεώρηση των 
κατευθυντήριων γραμμών για τα 
«Σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος» (ΣΕΚΕΕ), προκειμένου να 
ενθαρρυνθεί η ανάδειξη Ευρωπαϊκών 
ηγετικών οντοτήτων σε στρατηγικούς 
βιομηχανικούς τομείς που είναι σε θέση να 
ανταγωνίζονται σε παγκόσμια κλίμακα·

8. είναι της γνώμης ότι το σχέδιο 
ανάκαμψης της βιομηχανίας θα πρέπει να 
συμβάλει στη δημιουργία νέων, φιλόδοξων 
και καινοτόμων ευρωπαϊκών βιομηχανικών 
έργων που θα συμβαδίζουν με την 
τρέχουσα αναθεώρηση των 
κατευθυντήριων γραμμών για τα 
«Σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος» (ΣΕΚΕΕ), προκειμένου να 
ενθαρρυνθεί η ανάδειξη Ευρωπαϊκών 
ηγετικών οντοτήτων σε στρατηγικούς 
βιομηχανικούς τομείς που είναι σε θέση να 
ανταγωνίζονται σε παγκόσμια κλίμακα· 
τονίζει την ανάγκη δημιουργίας διαφανών 
όρων εφαρμογής των κοινών ΣΕΚΕΕ που 
θα είναι ομοιόμορφες σε όλα τα κράτη 
μέλη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
είναι προς όφελος της ΕΕ στο σύνολό της·

Or. en
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Τροπολογία 258
Antonio Tajani, Salvatore De Meo, Massimiliano Salini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. είναι της γνώμης ότι το σχέδιο 
ανάκαμψης της βιομηχανίας θα πρέπει να 
συμβάλει στη δημιουργία νέων, φιλόδοξων 
και καινοτόμων ευρωπαϊκών βιομηχανικών 
έργων που θα συμβαδίζουν με την 
τρέχουσα αναθεώρηση των 
κατευθυντήριων γραμμών για τα 
«Σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος» (ΣΕΚΕΕ), προκειμένου να 
ενθαρρυνθεί η ανάδειξη Ευρωπαϊκών 
ηγετικών οντοτήτων σε στρατηγικούς 
βιομηχανικούς τομείς που είναι σε θέση να 
ανταγωνίζονται σε παγκόσμια κλίμακα·

8. είναι της γνώμης ότι το σχέδιο 
ανάκαμψης της βιομηχανίας θα πρέπει να 
συμβάλει στη δημιουργία νέων, φιλόδοξων 
και καινοτόμων ευρωπαϊκών βιομηχανικών 
έργων που θα συμβαδίζουν με την 
τρέχουσα αναθεώρηση των 
κατευθυντήριων γραμμών για τα 
«Σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος» (ΣΕΚΕΕ), προκειμένου να 
ενθαρρυνθεί η ανάδειξη Ευρωπαϊκών 
ηγετικών οντοτήτων σε στρατηγικούς 
βιομηχανικούς τομείς που είναι σε θέση να 
ανταγωνίζονται σε παγκόσμια κλίμακα· 
καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις 
εργασίες για τις αλυσίδες αξίας 
διασφαλίζοντας την κατάλληλη 
παρακολούθηση των δράσεων που 
προτείνονται για τις έξι στρατηγικές 
αλυσίδες αξίας, οι οποίες 
προσδιορίζονται από το στρατηγικό 
φόρουμ για τα ΣΕΚΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 259
Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds, Bart Groothuis, Morten Petersen, 
Nicola Beer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. είναι της γνώμης ότι το σχέδιο 
ανάκαμψης της βιομηχανίας θα πρέπει να 
συμβάλει στη δημιουργία νέων, φιλόδοξων 
και καινοτόμων ευρωπαϊκών βιομηχανικών 
έργων που θα συμβαδίζουν με την 

8. είναι της γνώμης ότι το σχέδιο 
ανάκαμψης της βιομηχανίας θα πρέπει να 
συμβάλει στη δημιουργία νέων, φιλόδοξων 
και καινοτόμων ευρωπαϊκών βιομηχανικών 
έργων που θα συμβαδίζουν με την 
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τρέχουσα αναθεώρηση των 
κατευθυντήριων γραμμών για τα 
«Σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος» (ΣΕΚΕΕ), προκειμένου να 
ενθαρρυνθεί η ανάδειξη Ευρωπαϊκών 
ηγετικών οντοτήτων σε στρατηγικούς 
βιομηχανικούς τομείς που είναι σε θέση να 
ανταγωνίζονται σε παγκόσμια κλίμακα·

τρέχουσα αναθεώρηση των 
κατευθυντήριων γραμμών για τα 
«Σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος» (ΣΕΚΕΕ), προκειμένου να 
ενθαρρυνθεί η ανάδειξη Ευρωπαϊκών 
ηγετικών οντοτήτων σε στρατηγικούς 
βιομηχανικούς τομείς που είναι σε θέση να 
ανταγωνίζονται σε παγκόσμια κλίμακα· 
υπογραμμίζει ότι τα ΣΕΚΕΕ είναι ένα 
εργαλείο για την αντιμετώπιση της 
αποτυχίας της αγοράς, το οποίο θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή 
και να βασίζεται σε αυστηρά κριτήρια, 
ώστε να μην στρεβλώνεται ο 
ανταγωνισμός στην ενιαία αγορά·

Or. en

Τροπολογία 260
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. είναι της γνώμης ότι το σχέδιο 
ανάκαμψης της βιομηχανίας θα πρέπει να 
συμβάλει στη δημιουργία νέων, φιλόδοξων 
και καινοτόμων ευρωπαϊκών βιομηχανικών 
έργων που θα συμβαδίζουν με την 
τρέχουσα αναθεώρηση των 
κατευθυντήριων γραμμών για τα 
«Σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος» (ΣΕΚΕΕ), προκειμένου να 
ενθαρρυνθεί η ανάδειξη Ευρωπαϊκών 
ηγετικών οντοτήτων σε στρατηγικούς 
βιομηχανικούς τομείς που είναι σε θέση να 
ανταγωνίζονται σε παγκόσμια κλίμακα·

8. είναι της γνώμης ότι το σχέδιο 
ανάκαμψης της βιομηχανίας θα πρέπει να 
συμβάλει στη δημιουργία νέων, φιλόδοξων 
και καινοτόμων ευρωπαϊκών βιομηχανικών 
έργων που θα συμβαδίζουν με την 
τρέχουσα αναθεώρηση των 
κατευθυντήριων γραμμών για τα 
«Σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος» (ΣΕΚΕΕ), προκειμένου να 
ενθαρρυνθεί η ανάδειξη Ευρωπαϊκών 
ηγετικών οντοτήτων σε στρατηγικούς 
βιομηχανικούς τομείς που είναι σε θέση να 
ανταγωνίζονται σε παγκόσμια κλίμακα· 
θεωρεί ότι τα αέρια ορυκτής προέλευσης 
δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως ενέργεια 
μετάβασης και συνεπώς δεν θα πρέπει να 
λαμβάνουν κρατικά κεφάλαια·

Or. en
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Τροπολογία 261
Marc Botenga, Sira Rego
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. είναι της γνώμης ότι το σχέδιο 
ανάκαμψης της βιομηχανίας θα πρέπει να 
συμβάλει στη δημιουργία νέων, φιλόδοξων 
και καινοτόμων ευρωπαϊκών βιομηχανικών 
έργων που θα συμβαδίζουν με την 
τρέχουσα αναθεώρηση των 
κατευθυντήριων γραμμών για τα 
«Σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος» (ΣΕΚΕΕ), προκειμένου να 
ενθαρρυνθεί η ανάδειξη Ευρωπαϊκών 
ηγετικών οντοτήτων σε στρατηγικούς 
βιομηχανικούς τομείς που είναι σε θέση 
να ανταγωνίζονται σε παγκόσμια 
κλίμακα·

8. είναι της γνώμης ότι το σχέδιο 
ανάκαμψης της βιομηχανίας θα πρέπει να 
συμβάλει στη δημιουργία νέων, φιλόδοξων 
και καινοτόμων ευρωπαϊκών βιομηχανικών 
έργων που θα συμβαδίζουν με την 
τρέχουσα αναθεώρηση των 
κατευθυντήριων γραμμών για τα 
«Σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος» (ΣΕΚΕΕ)·

Or. en

Τροπολογία 262
Carlo Calenda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. είναι της γνώμης ότι το σχέδιο 
ανάκαμψης της βιομηχανίας θα πρέπει να 
συμβάλει στη δημιουργία νέων, φιλόδοξων 
και καινοτόμων ευρωπαϊκών βιομηχανικών 
έργων που θα συμβαδίζουν με την 
τρέχουσα αναθεώρηση των 
κατευθυντήριων γραμμών για τα 
«Σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος» (ΣΕΚΕΕ), προκειμένου να 
ενθαρρυνθεί η ανάδειξη Ευρωπαϊκών 
ηγετικών οντοτήτων σε στρατηγικούς 
βιομηχανικούς τομείς που είναι σε θέση να 
ανταγωνίζονται σε παγκόσμια κλίμακα·

8. είναι της γνώμης ότι το σχέδιο 
ανάκαμψης της βιομηχανίας θα πρέπει να 
συμβάλει στη δημιουργία νέων, φιλόδοξων 
και καινοτόμων ευρωπαϊκών βιομηχανικών 
έργων που θα συμβαδίζουν με την 
τρέχουσα αναθεώρηση των 
κατευθυντήριων γραμμών για τα 
«Σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος» (ΣΕΚΕΕ), προκειμένου να 
ενθαρρυνθεί η ανάδειξη Ευρωπαϊκών 
ηγετικών οντοτήτων σε στρατηγικούς 
βιομηχανικούς τομείς που είναι σε θέση να 
ανταγωνίζονται σε παγκόσμια κλίμακα και 
που θα συμβάλουν στην επίτευξη ενός 
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κλιματικά ουδέτερου, βασισμένου σε 
ανανεώσιμες πηγές ενεργειακού 
συστήματος·

Or. en

Τροπολογία 263
Christian Ehler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. είναι της γνώμης ότι το σχέδιο 
ανάκαμψης της βιομηχανίας θα πρέπει να 
συμβάλει στη δημιουργία νέων, φιλόδοξων 
και καινοτόμων ευρωπαϊκών βιομηχανικών 
έργων που θα συμβαδίζουν με την 
τρέχουσα αναθεώρηση των 
κατευθυντήριων γραμμών για τα 
«Σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος» (ΣΕΚΕΕ), προκειμένου να 
ενθαρρυνθεί η ανάδειξη Ευρωπαϊκών 
ηγετικών οντοτήτων σε στρατηγικούς 
βιομηχανικούς τομείς που είναι σε θέση να 
ανταγωνίζονται σε παγκόσμια κλίμακα·

8. είναι της γνώμης ότι το σχέδιο 
ανάκαμψης της βιομηχανίας θα πρέπει να 
συμβάλει στη δημιουργία νέων, φιλόδοξων 
και καινοτόμων ευρωπαϊκών βιομηχανικών 
έργων που θα συμβαδίζουν με την 
τρέχουσα αναθεώρηση των 
κατευθυντήριων γραμμών για τα 
«Σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος» (ΣΕΚΕΕ), προκειμένου να 
ενθαρρυνθεί η ανάδειξη Ευρωπαϊκών 
ηγετικών οντοτήτων σε στρατηγικούς 
βιομηχανικούς τομείς που είναι σε θέση να 
ανταγωνίζονται σε παγκόσμια κλίμακα· 
καλεί την Επιτροπή να επενδύσει σε έργα 
με σαφή ευρωπαϊκή προβολή·

Or. en

Τροπολογία 264
Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. είναι της γνώμης ότι το σχέδιο 
ανάκαμψης της βιομηχανίας θα πρέπει να 
συμβάλει στη δημιουργία νέων, φιλόδοξων 
και καινοτόμων ευρωπαϊκών βιομηχανικών 
έργων που θα συμβαδίζουν με την 
τρέχουσα αναθεώρηση των 

8. είναι της γνώμης ότι το σχέδιο 
ανάκαμψης της βιομηχανίας θα πρέπει να 
συμβάλει στη δημιουργία νέων, φιλόδοξων 
και καινοτόμων ευρωπαϊκών βιομηχανικών 
έργων που θα συμβαδίζουν με την 
τρέχουσα αναθεώρηση των 
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κατευθυντήριων γραμμών για τα 
«Σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος» (ΣΕΚΕΕ), προκειμένου να 
ενθαρρυνθεί η ανάδειξη Ευρωπαϊκών 
ηγετικών οντοτήτων σε στρατηγικούς 
βιομηχανικούς τομείς που είναι σε θέση να 
ανταγωνίζονται σε παγκόσμια κλίμακα·

κατευθυντήριων γραμμών για τα «Μείζονα 
ευρωπαϊκά έργα κοινού ενδιαφέροντος» 
(ΜΕΕΚΕ), προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
ανάδειξη Ευρωπαϊκών ηγετικών 
οντοτήτων σε στρατηγικούς βιομηχανικούς 
τομείς που είναι σε θέση να 
ανταγωνίζονται σε παγκόσμια κλίμακα και 
που θα συμβάλουν στην επίτευξη ενός 
κλιματικά ουδέτερου, βασισμένου σε 
ανανεώσιμες πηγές ενεργειακού 
συστήματος·

Or. en

Τροπολογία 265
Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Tsvetelina Penkova, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. είναι της γνώμης ότι το σχέδιο 
ανάκαμψης της βιομηχανίας θα πρέπει να 
συμβάλει στη δημιουργία νέων, φιλόδοξων 
και καινοτόμων ευρωπαϊκών βιομηχανικών 
έργων που θα συμβαδίζουν με την 
τρέχουσα αναθεώρηση των 
κατευθυντήριων γραμμών για τα 
«Σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος» (ΣΕΚΕΕ), προκειμένου να 
ενθαρρυνθεί η ανάδειξη Ευρωπαϊκών 
ηγετικών οντοτήτων σε στρατηγικούς 
βιομηχανικούς τομείς που είναι σε θέση να 
ανταγωνίζονται σε παγκόσμια κλίμακα·

8. είναι της γνώμης ότι το σχέδιο 
ανάκαμψης της βιομηχανίας θα πρέπει να 
συμβάλει στη δημιουργία νέων, φιλόδοξων 
και καινοτόμων ευρωπαϊκών βιομηχανικών 
έργων που θα συμβαδίζουν με την 
τρέχουσα αναθεώρηση των 
κατευθυντήριων γραμμών για τα 
«Σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος» (ΣΕΚΕΕ), προκειμένου να 
ενθαρρυνθεί η ανάδειξη Ευρωπαϊκών 
ηγετικών οντοτήτων σε στρατηγικούς 
βιομηχανικούς τομείς που είναι σε θέση να 
ανταγωνίζονται σε παγκόσμια κλίμακα και 
συμβάλλουν στην επίτευξη της 
κλιματικής ουδετερότητας και της 
ψηφιακής ηγεσίας·

Or. en

Τροπολογία 266
Dominique Riquet, Christophe Grudler
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. είναι της γνώμης ότι το σχέδιο 
ανάκαμψης της βιομηχανίας θα πρέπει να 
συμβάλει στη δημιουργία νέων, φιλόδοξων 
και καινοτόμων ευρωπαϊκών βιομηχανικών 
έργων που θα συμβαδίζουν με την 
τρέχουσα αναθεώρηση των 
κατευθυντήριων γραμμών για τα 
«Σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος» (ΣΕΚΕΕ), προκειμένου να 
ενθαρρυνθεί η ανάδειξη Ευρωπαϊκών 
ηγετικών οντοτήτων σε στρατηγικούς 
βιομηχανικούς τομείς που είναι σε θέση να 
ανταγωνίζονται σε παγκόσμια κλίμακα·

8. είναι της γνώμης ότι το σχέδιο 
ανάκαμψης της βιομηχανίας θα πρέπει να 
συμβάλει στη δημιουργία νέων, φιλόδοξων 
και καινοτόμων ευρωπαϊκών βιομηχανικών 
έργων που θα συμβαδίζουν με την 
τρέχουσα αναθεώρηση των 
κατευθυντήριων γραμμών για τα 
«Σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος» (ΣΕΚΕΕ), προκειμένου να 
ενθαρρυνθεί η ανάδειξη ευρωπαϊκών 
ναυαρχίδων σε στρατηγικούς 
βιομηχανικούς τομείς που είναι σε θέση να 
ανταγωνίζονται σε παγκόσμια κλίμακα·

Or. fr

Τροπολογία 267
Grzegorz Tobiszowski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Pietro 
Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
καθυστερήσεις στην υλοποίηση 
ενεργειακών έργων που προκαλούνται 
από τις διαταραχές στις αλυσίδες 
εφοδιασμού και τη μετατόπιση 
επενδυτικών κεφαλαίων με σκοπό την 
επίτευξη άμεσων στόχων που σχετίζονται 
με την καταπολέμηση της πανδημίας και 
την ελάφρυνση των οξύτερων 
κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεών της, 
που θα μπορούσαν να επηρεάσουν 
αρνητικά τους στόχους που 
κατοχυρώνονται στην πολιτική της ΕΕ 
για την ενέργεια και το κλίμα· εκφράζει 
την άποψη ότι η παρούσα κατάσταση 
αποδεικνύει ότι, ενώ σχεδιάζει την 
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ανάκαμψη από την κρίση, η Ευρώπη 
πρέπει να ενισχύσει την ανθεκτικότητα 
της οικονομίας και των αλυσίδων 
εφοδιασμού της στους εξωτερικούς 
κλυδωνισμούς και να αυξήσει την 
τεχνολογική κυριαρχία σε στρατηγικούς 
τομείς· ζητεί, συνεπώς, να αναγνωριστούν 
οι τεχνολογίες αιολικής ενέργειας, 
ηλιακής ενέργειας και αποθήκευσης 
ενέργειας ως στρατηγικές αλυσίδες αξίας 
και να εκπονηθούν μέτρα και ερεθίσματα 
για την ανάπτυξή τους στην Ευρώπη, 
μεταξύ άλλων μέσω του επαναπατρισμού, 
και ειδικότερα να συμπεριληφθούν στο 
έργο του φόρουμ υψηλού επιπέδου για τα 
ΣΕΚΕΕ, να υποστηριχθεί ο ρόλος του 
τοπικού περιεχομένου στην αλυσίδα 
εφοδιασμού και τη νομοθεσία για τις 
ΑΠΕ, να μελετηθεί η σκοπιμότητα 
έναρξης σχετικών ΣΕΚΕΕ σε αυτούς 
τους τομείς, να προσαρμοστεί το 
κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών 
ενισχύσεων για να ενθαρρύνει τη δημόσια 
υποστήριξή τους και να διασφαλιστούν 
ίσοι όροι ανταγωνισμού για τους 
κατασκευαστής εντός και εκτός ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 268
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, 
Nicola Danti, Fredrick Federley, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. χαιρετίζει την έναρξη από την 
Επιτροπή νέων βιομηχανικών συμμαχιών 
που έχουν αποδείξει τη δυνητική 
προστιθέμενη αξία τους για την 
ανταγωνιστικότητα της ΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή να ξεκινήσει περισσότερες νέες 
συμμαχίες στους τομείς του διαστήματος, 
της αεροναυτικής υγείας, των κρίσιμων 
πρώτων υλών και των ανανεώσιμων 
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πηγών ενέργειας, του ιατρικού 
εξοπλισμού, των ιατρικών μέσων 
ατομικής προστασίας και της παραγωγής 
καίριων φαρμάκων για τη μείωση της 
εξάρτησης της ΕΕ από τις εισαγωγές από 
τρίτες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 269
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Clara Aguilera, Josianne 
Cutajar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει 
περαιτέρω τα μέτρα για την πρόληψη 
ανισορροπιών στις ευρωπαϊκές 
βιομηχανικές αλυσίδες εφοδιασμού και να 
αξιολογήσει την ύπαρξη διαταραχών στις 
διασυνοριακές αλυσίδες αξίας, όπου οι 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές θέτουν σε 
κίνδυνο μερικούς από τους δεσμούς τους·

Or. en

Τροπολογία 270
Carlo Calenda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
υποστηρίξει περαιτέρω τις έξι 
στρατηγικές αλυσίδες αξίας για την ΕΕ 
που προσδιορίζονται από το ευρωπαϊκό 
στρατηγικό φόρουμ για τα ΣΕΚΕΕ και 
συνιστά να αυξηθεί σημαντικά η 
χρηματοδότηση της Ε&Α&Κ για 
πολιτικές που σχετίζονται με το κλίμα σε 
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αυτούς τους τομείς·

Or. en

Τροπολογία 271
Tom Berendsen
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, 
Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Μαρία 
Σπυράκη, Jerzy Buzek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. τονίζει τη σημασία των 
τεχνολογιών παραγωγής πρόσθετων υλών 
για την επίλυση των κενών της αλυσίδας 
εφοδιασμού, επιτρέποντας την 
αντικατάσταση κρίσιμων μερών 
παγκόσμιων πηγών με τοπικά 
παραγόμενα μέρη και καλεί την Επιτροπή 
να διαθέσει την απαραίτητη 
χρηματοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 272
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. ζητεί από την Επιτροπή να 
διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα των 
προτεινόμενων «δομών συμμαχίας» 
θεσπίζοντας ελάχιστα κριτήρια και 
στοιχεία για τον καθορισμό των στόχων 
τους και την τακτική παρακολούθηση και 
αξιολόγησή τους·

Or. en
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Τροπολογία 273
Grzegorz Tobiszowski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8β. υπενθυμίζει ότι η ευρωπαϊκή 
πολιτική για το κλίμα και την ενέργεια θα 
χρειαστεί μεγάλες ποσότητες μετάλλων 
και ορυκτών για τις στρατηγικές της 
τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των 
τεχνολογιών αιολικής ενέργειας, ηλιακής 
ενέργειας, αποθήκευσης ενέργειας· 
εκφράζει την ανησυχία του ότι η Ευρώπη 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από άλλες 
περιοχές του κόσμου για την προμήθεια 
πολλών από αυτά τα μέταλλα και ορυκτά, 
και χάνει σταδιακά το παγκόσμιο μερίδιό 
της ακόμη και για τα υλικά όπου διαθέτει 
βιομηχανική ικανότητα· τονίζει ότι η 
αυτονομία της Ευρώπης σε στρατηγικούς 
τομείς δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς 
ανταγωνιστικό και βιώσιμο οικοσύστημα 
της ΕΕ για βασικά, πολύτιμα και κρίσιμα 
υλικά από πρωτογενείς και δευτερογενείς 
πηγές· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη 
σημασία του σχεδίου δράσης για την 
κυκλική οικονομία και τονίζει, ωστόσο, 
ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει την 
ικανότητά της για όλα τα στάδια της 
αλυσίδας αξίας των πρώτων υλών: 
εξόρυξη, ανακύκλωση και τήξη, διύλιση 
και μετατροπή·

Or. en

Τροπολογία 274
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Pierre Karleskind, Martina Dlabajová, Izaskun 
Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fredrick Federley, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Bart 
Groothuis, Andrus Ansip
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8β. θεωρεί την καινοτομία ως βασική 
κινητήρια δύναμη της οικονομικής 
ανάκαμψης και ανάπτυξης· τονίζει ότι, σε 
αυτήν τη φάση ανάκαμψης, είναι 
απαραίτητη η χρηματοδότηση της 
έρευνας και της καινοτομίας· καλεί την 
Επιτροπή να ενθαρρύνει τη συγκέντρωση 
πόρων για έρευνα και καινοτομία σε 
επίπεδο ΕΕ, να αυξήσει το 
επιχειρηματικό πνεύμα και να 
δημιουργήσει ένα νέο φιλόδοξο, 
δημιουργικό και καινοτόμο περιβάλλον 
για ευρωπαϊκά επιχειρηματικά και 
βιομηχανικά έργα·

Or. en

Τροπολογία 275
Grzegorz Tobiszowski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8γ. χαιρετίζει την ανακοίνωση του 
σχεδίου δράσης και της συμμαχίας για τις 
κρίσιμες πρώτες ύλες, που προβλέπει η 
βιομηχανική στρατηγική· εκφράζει την 
άποψη ότι το πεδίο εφαρμογής της 
συμμαχίας δεν θα πρέπει να περιορίζεται 
σε κρίσιμες πρώτες ύλες και θα πρέπει να 
στοχεύει στην ανάπτυξη ολοκληρωμένου 
οικοσυστήματος για το εύρος υλικών, 
μετάλλων και ορυκτών που απαιτούνται 
για την ενεργειακή μετάβαση·

Or. en
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Τροπολογία 276
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, 
Nicola Danti, Fredrick Federley, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, 
Andrus Ansip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8γ. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής για το βιομηχανικό φόρουμ· 
καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
συνεχή διάλογο, καθώς και 
αποτελεσματική και πλήρως διαφανή 
προσέγγιση διακυβέρνησης που επιβλέπει 
την εφαρμογή και ενθαρρύνει τις 
συνέργειες μεταξύ κανονισμών, μέσων 
και ιδιωτικής χρηματοδότησης·

Or. en

Τροπολογία 277
Grzegorz Tobiszowski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Pietro 
Fiocchi, Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8δ. εφιστά την προσοχή στο γεγονός 
ότι οι ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας 
πρώτων υλών και οι ενεργοβόρες 
βιομηχανίες πληρούν τα υψηλότερα 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα 
και ότι η πολιτική απαλλαγής από τις 
ανθρακούχες εκπομπές τις αναγκάζει να 
καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες για 
τον βιομηχανικό εξηλεκτρισμό και τη 
βιομηχανική εξαερίωση· επισημαίνει, εν 
προκειμένω, την αναγκαιότητα 
εξασφάλισης ίσων όρων ανταγωνισμού 
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και δίκαιων εμπορικών όρων, ιδίως σε 
μια περίοδο κρίσης λόγω πανδημίας, 
όπου οι ευρωπαϊκές εταιρείες βρίσκονται 
στην πλέον αδύναμη θέση και οι μη 
ευρωπαϊκές οικονομίες που ανακάμπτουν 
έχουν ισχυρά κίνητρα να 
υπερτροφοδοτούν την παγκόσμια αγορά ή 
να δημιουργούν στρατηγικά αποθέματα· 
εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για την 
ευρωπαϊκή χαλυβουργία, της οποίας η 
ήδη δύσκολη κατάσταση επιδεινώθηκε 
από το ξέσπασμα της πανδημίας της 
νόσου COVID-19· εκφράζει τη λύπη του 
για την αποτυχία του παγκόσμιου φόρουμ 
για την πλεονάζουσα παραγωγική 
ικανότητα χάλυβα να αντιμετωπίσει 
αποτελεσματικά το πρόβλημα της 
παγκόσμιας πλεονάζουσας παραγωγικής 
ικανότητας και των επιδοτούμενων 
εξαγωγών και καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει το ενδεχόμενο εφαρμογής μέσων 
εμπορικής άμυνας όπου είναι 
απαραίτητο·

Or. en

Τροπολογία 278
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. θεωρεί ότι το Ταμείο για την 
Ανάκαμψη (εφεξής «το Ταμείο») αποτελεί 
τον πυλώνα της πρώτης φάσης: της 
βιομηχανικής ανάκαμψης της ΕΕ από τη 
COVID-19· καλεί την Επιτροπή να 
μεριμνήσει ότι το Ταμείο θα υλοποιηθεί 
ταχέως και:

9. ζητεί την αποτελεσματική 
προκαταβολική διάθεση του Ευρωπαϊκού 
Μέσου Ανάκαμψης 750 δισ. ευρώ· θεωρεί 
ότι δεν επαρκεί για την πλήρη ανάκαμψη 
και τον μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής 
οικονομίας· τονίζει ότι η επένδυση για την 
ανάκαμψη θα έχει μακροπρόθεσμα οφέλη 
στον βαθμό που οι επενδύσεις έχουν 
περιβαλλοντική και κοινωνική 
ανθεκτικότητα· ζητεί να συμμετέχει το 
Κοινοβούλιο στη διαμόρφωση, την 
έγκριση και την εφαρμογή του ταμείου 
ανάκαμψης και να βρίσκεται στο 
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επίκεντρο της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων για τη διασφάλιση της 
δημοκρατικής λογοδοσίας· καλεί την 
Επιτροπή να μεριμνήσει ότι το Ταμείο θα 
υλοποιηθεί ταχέως και:

Or. en

Τροπολογία 279
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. θεωρεί ότι το Ταμείο για την 
Ανάκαμψη (εφεξής «το Ταμείο») αποτελεί 
τον πυλώνα της πρώτης φάσης: της 
βιομηχανικής ανάκαμψης της ΕΕ από τη 
COVID-19· καλεί την Επιτροπή να 
μεριμνήσει ότι το Ταμείο θα υλοποιηθεί 
ταχέως και:

9. χαιρετίζει την παρουσίαση του 
Next Generation EU ως πυλώνα της 
ανάκαμψης της ΕΕ από τη νόσο COVID-
19· αναγνωρίζει την ανάγκη υποστήριξης 
μιας πράσινης και ανθεκτικής 
ανάκαμψης· καλεί την Επιτροπή να 
μεριμνήσει ότι το Ταμείο θα υλοποιηθεί 
ταχέως και:

Or. en

Τροπολογία 280
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 – στοιχείο α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

α. θα διαθέτει επαρκή χρηματοδοτική 
ικανότητα για να αντισταθμίσει τη ζημία 
που προκλήθηκε από την κρίση της 
COVID-19 στις ευρωπαϊκές βιομηχανίες·

α. θα διαθέτει επαρκή χρηματοδοτική 
ικανότητα για να αντισταθμίσει τη ζημία 
που προκλήθηκε από την κρίση της 
COVID-19 στις ευρωπαϊκές βιομηχανίες, 
για να μετριάσει τη βραχυπρόθεσμη 
έλλειψη κεφαλαίων κίνησης και να 
προωθήσει επενδύσεις κεφαλαίων 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, 
προκειμένου να υποστηρίξει τη μετάβαση 
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στην πράσινη οικονομία και να 
λειτουργήσει καταλυτικά για τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό·

Or. en

Τροπολογία 281
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 – στοιχείο α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

α. θα διαθέτει επαρκή χρηματοδοτική 
ικανότητα για να αντισταθμίσει τη ζημία 
που προκλήθηκε από την κρίση της 
COVID-19 στις ευρωπαϊκές βιομηχανίες·

α. θα διαθέτει επαρκή χρηματοδοτική 
ικανότητα για να αντισταθμίσει τη ζημία 
που προκλήθηκε από την κρίση της 
COVID-19 στις ευρωπαϊκές βιομηχανίες 
και να κινητοποιήσει τον οικολογικό και 
βιώσιμο ψηφιακό μετασχηματισμό τους·

Or. en

Τροπολογία 282
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 – στοιχείο α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

α. θα διαθέτει επαρκή χρηματοδοτική 
ικανότητα για να αντισταθμίσει τη ζημία 
που προκλήθηκε από την κρίση της 
COVID-19 στις ευρωπαϊκές βιομηχανίες·

α. θα διαθέτει επαρκή χρηματοδοτική 
ικανότητα·

Or. fr

Τροπολογία 283
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 – στοιχείο α



AM\1208889EL.docx 179/197 PE653.874v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

α. θα διαθέτει επαρκή χρηματοδοτική 
ικανότητα για να αντισταθμίσει τη ζημία 
που προκλήθηκε από την κρίση της 
COVID-19 στις ευρωπαϊκές βιομηχανίες·

α. θα διαθέτει επαρκή χρηματοδοτική 
ικανότητα για να αντισταθμίσει τη ζημία 
που προκλήθηκε από την κρίση της 
COVID-19 και να προωθήσει τον 
ψηφιακό και οικολογικό μετασχηματισμό 
των ευρωπαϊκών βιομηχανιών·

Or. en

Τροπολογία 284
Tom Berendsen
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Μαρία Σπυράκη, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 – στοιχείο α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

α. θα διαθέτει επαρκή χρηματοδοτική 
ικανότητα για να αντισταθμίσει τη ζημία 
που προκλήθηκε από την κρίση της 
COVID-19 στις ευρωπαϊκές βιομηχανίες·

α. θα είναι προσωρινό, 
στοχοθετημένο και θα διαθέτει επαρκή 
χρηματοδοτική ικανότητα για να συμβάλει 
στην αντιστάθμιση της ζημίας που 
προκλήθηκε από την κρίση της COVID-19 
στις ευρωπαϊκές βιομηχανίες·

Or. en

Τροπολογία 285
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 – στοιχείο α α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

α α. διαθέτει κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές προϋποθέσεις και 
υπόκειται σε ανθεκτικότητας από άποψη 
κλιματικής, περιβαλλοντικής και 
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κοινωνικής βιωσιμότητας και 
βιοποικιλότητας, προκειμένου να 
ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές 
επιπτώσεις και να μεγιστοποιηθούν τα 
οφέλη ως προς το κλίμα, το περιβάλλον 
και την κοινωνική διάσταση

Or. en

Τροπολογία 286
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 – στοιχείο α α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

α α. προβλέπει στόχους για επενδύσεις 
στην περιβαλλοντική και κοινωνική 
ανθεκτικότητα και για τη μετάβαση προς 
μια υψηλής απόδοσης ενέργειας και 
πόρων, πλήρως βασιζόμενη σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μηδενικών 
καθαρών εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, απαλλαγμένη από τοξικές 
ουσίες και βιώσιμα ψηφιοποιημένη 
βιομηχανική βάση·

Or. en

Τροπολογία 287
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Robert 
Hajšel, Carlos Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 – στοιχείο α α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

α α. δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες 
επλήγησαν περισσότερο από την κρίση 
της νόσου COVID-19 και υποστηρίζει την 
πρόσβασή τους στη χρηματοδότηση·
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Or. en

Τροπολογία 288
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 – στοιχείο β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

β. θα έχει άμεση διαχείριση, όταν 
είναι δυνατόν, από την Επιτροπή μέσω 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ώστε να 
αποφευχθεί περαιτέρω στρέβλωση της 
ενιαίας αγοράς·

β. θα έχει διαχείριση, όταν είναι 
δυνατόν, από την Επιτροπή και θα 
κατανέμεται κατά προτεραιότητα βάσει 
τοπικών και εθνικών έργων και 
εφαρμογών, τα οποία πληρούν τα 
κριτήρια κατανομής που προβλέπει το 
Ταμείο, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω 
στρέβλωση της εσωτερικής αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 289
Tom Berendsen
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Μαρία Σπυράκη, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 – στοιχείο β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

β. θα έχει άμεση διαχείριση, όταν 
είναι δυνατόν, από την Επιτροπή μέσω 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ώστε να 
αποφευχθεί περαιτέρω στρέβλωση της 
ενιαίας αγοράς·

β. θα έχει άμεση διαχείριση, όταν 
είναι δυνατόν, από την Επιτροπή μέσω 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ώστε να 
μεγιστοποιηθεί η διαφάνεια και ο 
κοινοβουλευτικός έλεγχος, καθώς και να 
αποφευχθούν η εσωτερική και εξωτερική 
στρέβλωση και οι διαταραχές της ενιαίας 
αγοράς·

Or. en
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Τροπολογία 290
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fabienne 
Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 – στοιχείο β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

β. θα έχει άμεση διαχείριση, όταν 
είναι δυνατόν, από την Επιτροπή μέσω 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ώστε να 
αποφευχθεί περαιτέρω στρέβλωση της 
ενιαίας αγοράς·

β. θα έχει άμεση διαχείριση, όταν 
είναι δυνατόν, από την Επιτροπή μέσω 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ώστε να 
προχωρήσει με πιο συντονισμένο τρόπο, 
να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στην 
παγκόσμια αγορά και να αποφύγει τον 
κίνδυνο στρέβλωσης της ενιαίας αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 291
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 – στοιχείο β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

β. θα έχει άμεση διαχείριση, όταν 
είναι δυνατόν, από την Επιτροπή μέσω 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ώστε να 
αποφευχθεί περαιτέρω στρέβλωση της 
ενιαίας αγοράς·

β. θα έχει άμεση διαχείριση, όταν 
είναι δυνατόν, από την Επιτροπή μέσω 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ώστε να 
αποφευχθεί περαιτέρω στρέβλωση της 
ενιαίας αγοράς και οι Ευρωπαίοι πολίτες 
να σχηματίσουν σαφέστερη εικόνα 
σχετικά με τον ρόλο της Ένωσης σε 
αυτήν τη φάση·

Or. en

Τροπολογία 292
Grzegorz Tobiszowski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 9 – στοιχείο β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

β. θα έχει άμεση διαχείριση, όταν 
είναι δυνατόν, από την Επιτροπή μέσω 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ώστε να 
αποφευχθεί περαιτέρω στρέβλωση της 
ενιαίας αγοράς·

β. θα συμμορφώνεται με την αρχή 
της επικουρικότητας, όπου η Επιτροπή 
θα ενεργεί μέσω υφιστάμενων και νέων 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ώστε να 
αποφευχθεί περαιτέρω στρέβλωση της 
ενιαίας αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 293
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 – στοιχείο β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

β. θα έχει άμεση διαχείριση, όταν 
είναι δυνατόν, από την Επιτροπή μέσω 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ώστε να 
αποφευχθεί περαιτέρω στρέβλωση της 
ενιαίας αγοράς·

β. θα έχει άμεση διαχείριση, όταν 
είναι δυνατόν, από την Επιτροπή μέσω 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων, κατά 
προτίμηση με τη μορφή επιχορηγήσεων, 
ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω στρέβλωση 
της ενιαίας αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 294
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 – στοιχείο β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

β. θα έχει άμεση διαχείριση, όταν 
είναι δυνατόν, από την Επιτροπή μέσω 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ώστε να 
αποφευχθεί περαιτέρω στρέβλωση της 
ενιαίας αγοράς·

β. θα έχει άμεση διαχείριση, όταν 
είναι δυνατόν, από την Επιτροπή μέσω 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων και της 
χρήσης επιχορηγήσεων, ώστε να 
αποφευχθεί περαιτέρω στρέβλωση της 
ενιαίας αγοράς·
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Or. en

Τροπολογία 295
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Robert 
Hajšel, Carlos Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 – στοιχείο β α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

β α. λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες 
των κρατών μελών, τα οποία επλήγησαν 
από την κρίση με διάφορους τρόπους·

Or. en

Τροπολογία 296
Clara Ponsatí Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 – στοιχείο γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

γ. θα κατανέμει την οικονομική 
συνδρομή στους διάφορους βιομηχανικούς 
τομείς ανάλογα με τη ζημία που 
υπέστησαν, τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν και το ποσό της εθνικής 
χρηματοδοτικής στήριξης που έχει ήδη 
ληφθεί μέσω εθνικών καθεστώτων 
ενίσχυσης·

γ. θα κατανέμει την οικονομική 
συνδρομή στους διάφορους βιομηχανικούς 
τομείς ανάλογα με τη ζημία που 
υπέστησαν, τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν και το ποσό της εθνικής 
χρηματοδοτικής στήριξης που έχει ήδη 
ληφθεί μέσω εθνικών καθεστώτων 
ενίσχυσης, ελέγχοντας τα κίνητρα που 
έχουν, με στόχο την αποτροπή της 
απώλειας ευκαιριών για στρατηγικές 
επενδύσεις από τα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 297
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fabienne 
Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 – στοιχείο γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

γ. θα κατανέμει την οικονομική 
συνδρομή στους διάφορους 
βιομηχανικούς τομείς ανάλογα με τη 
ζημία που υπέστησαν, τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν και το ποσό της εθνικής 
χρηματοδοτικής στήριξης που έχει ήδη 
ληφθεί μέσω εθνικών καθεστώτων 
ενίσχυσης·

γ. θα κατανέμει την οικονομική 
συνδρομή στα διάφορα βιομηχανικά 
οικοσυστήματα ανάλογα με τη ζημία που 
υπέστησαν, τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν και το ποσό της εθνικής 
χρηματοδοτικής στήριξης που έχει ήδη 
ληφθεί μέσω εθνικών καθεστώτων 
ενίσχυσης, λαμβάνοντας υπόψη τις 
διαρθρωτικές αλληλεξαρτήσεις μεταξύ 
των διαφόρων αλυσίδων αξίας·

Or. en

Τροπολογία 298
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 – στοιχείο γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

γ. θα κατανέμει την οικονομική 
συνδρομή στους διάφορους βιομηχανικούς 
τομείς ανάλογα με τη ζημία που 
υπέστησαν, τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν και το ποσό της εθνικής 
χρηματοδοτικής στήριξης που έχει ήδη 
ληφθεί μέσω εθνικών καθεστώτων 
ενίσχυσης·

γ. θα κατανέμει την οικονομική 
συνδρομή στους διάφορους βιομηχανικούς 
τομείς ανάλογα με τη ζημία που 
υπέστησαν και τις συνέπειές της για τα 
επόμενα έτη, τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν και το ποσό της εθνικής 
χρηματοδοτικής στήριξης που έχει ήδη 
ληφθεί μέσω εθνικών καθεστώτων 
ενίσχυσης·

Or. es

Τροπολογία 299
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 – στοιχείο γ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

γ. θα κατανέμει την οικονομική 
συνδρομή στους διάφορους βιομηχανικούς 
τομείς ανάλογα με τη ζημία που 
υπέστησαν, τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν και το ποσό της εθνικής 
χρηματοδοτικής στήριξης που έχει ήδη 
ληφθεί μέσω εθνικών καθεστώτων 
ενίσχυσης·

γ. θα κατανέμει την οικονομική 
συνδρομή στους διάφορους βιομηχανικούς 
τομείς, συμπεριλαμβανομένων των πολύ 
μικρών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ, 
ανάλογα με τη ζημία που υπέστησαν, τις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και το 
ποσό της εθνικής χρηματοδοτικής 
στήριξης που έχει ήδη ληφθεί μέσω 
εθνικών καθεστώτων ενίσχυσης·

Or. en

Τροπολογία 300
Tom Berendsen
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, 
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Μαρία Σπυράκη, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 – στοιχείο γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

γ. θα κατανέμει την οικονομική 
συνδρομή στους διάφορους 
βιομηχανικούς τομείς ανάλογα με τη 
ζημία που υπέστησαν, τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν και το ποσό της εθνικής 
χρηματοδοτικής στήριξης που έχει ήδη 
ληφθεί μέσω εθνικών καθεστώτων 
ενίσχυσης·

γ. θα εξαρτάται από κριτήρια που 
διασφαλίζουν ότι η χρηματοδότηση δεν 
χρησιμοποιείται για την εξόφληση 
παλαιών χρεών ή τη διατήρηση 
απαρχαιωμένης τεχνολογίας και 
διασφαλίζει ότι υποστηρίζονται εταιρείες 
που συμβάλλουν στη μακροπρόθεσμη 
ανάπτυξη και έχουν ισχυρές δυνατότητες 
αναζωογόνησης της οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 301
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Γιώργος Γεωργίου, Sandra Pereira
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 – στοιχείο γ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

γ. θα κατανέμει την οικονομική 
συνδρομή στους διάφορους βιομηχανικούς 
τομείς ανάλογα με τη ζημία που 
υπέστησαν, τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν και το ποσό της εθνικής 
χρηματοδοτικής στήριξης που έχει ήδη 
ληφθεί μέσω εθνικών καθεστώτων 
ενίσχυσης·

γ. θα κατανέμει την οικονομική 
συνδρομή στους διάφορους βιομηχανικούς 
τομείς ανάλογα με τη ζημία που 
υπέστησαν, τον κοινωνικό αντίκτυπο, τις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και το 
ποσό της εθνικής χρηματοδοτικής 
στήριξης που έχει ήδη ληφθεί μέσω 
εθνικών καθεστώτων ενίσχυσης·

Or. en

Τροπολογία 302
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 – στοιχείο γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

γ. θα κατανέμει την οικονομική 
συνδρομή στους διάφορους βιομηχανικούς 
τομείς ανάλογα με τη ζημία που 
υπέστησαν, τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν και το ποσό της εθνικής 
χρηματοδοτικής στήριξης που έχει ήδη 
ληφθεί μέσω εθνικών καθεστώτων 
ενίσχυσης·

γ. θα κατανέμει την οικονομική 
συνδρομή στους διάφορους βιομηχανικούς 
τομείς και χώρες ανάλογα με τη ζημία που 
υπέστησαν, τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν και το ποσό της εθνικής 
χρηματοδοτικής στήριξης που έχει ήδη 
ληφθεί μέσω εθνικών καθεστώτων 
ενίσχυσης·

Or. en

Τροπολογία 303
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 – στοιχείο γ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

γ α. θα λαμβάνει υπόψη τα διδάγματα 
που αντλήθηκαν από την προηγούμενη 
δημόσια υποστήριξη ως απάντηση στη 
χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση 
του 2008/09 και τον αντίκτυπό της στην 
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ανθεκτικότητα και τη μακροπρόθεσμη 
οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη· θα 
διοχετεύει, αναλόγως, τις δαπάνες για την 
ανάκαμψη σε υψηλού πολλαπλασιαστικού 
αποτελέσματος, φιλικούς προς το κλίμα 
τομείς που θα συμβάλουν στη μελλοντική 
οικονομική ανθεκτικότητα της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 304
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 – στοιχείο γ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

γ α) η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει 
τη δυνατότητα να στηρίξει στρατηγικούς 
βιομηχανικούς τομείς μέσω προσωρινών 
μηχανισμών οι οποίοι στηρίζουν την 
ανανέωση του στόλου στο πλαίσιο της 
πράσινης και ψηφιακής μετάβασης 
(θαλάσσιες, χερσαίες και αεροπορικές 
μεταφορές)·

Or. es

Τροπολογία 305
Tom Berendsen
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Henna 
Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-Xavier 
Bellamy, Μαρία Σπυράκη, Jerzy Buzek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 – στοιχείο δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

δ. θα στηρίζει εθνικά φορολογικά 
μέτρα που παρέχουν κίνητρα για 
επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου από τον 
ιδιωτικό τομέα και επιτρέπουν στις 
εταιρείες να μετατρέπουν μέρος των 

διαγράφεται
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δανείων που χορηγεί το Ταμείο σε 
μετοχικό κεφάλαιο·

Or. en

Τροπολογία 306
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Γιώργος Γεωργίου, Sandra Pereira
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 – στοιχείο δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

δ. θα στηρίζει εθνικά φορολογικά 
μέτρα που παρέχουν κίνητρα για 
επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου από τον 
ιδιωτικό τομέα και επιτρέπουν στις 
εταιρείες να μετατρέπουν μέρος των 
δανείων που χορηγεί το Ταμείο σε 
μετοχικό κεφάλαιο·

δ. θα στηρίζει εθνικά μέτρα που 
παρέχουν κίνητρα για επενδύσεις 
μετοχικού κεφαλαίου από τον ιδιωτικό 
τομέα σε συγκεκριμένα βιομηχανικά έργα·

Or. en

Τροπολογία 307
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Γιώργος Γεωργίου, Sandra Pereira
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 – στοιχείο δ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

δ α. θα δίνει προτεραιότητα στις 
άμεσες δημόσιες επενδύσεις σε βασικούς 
τομείς και σε δημόσιες επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 308
Grzegorz Tobiszowski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc, Margarita de la Pisa Carrión
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 – στοιχείο ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ε. θα δίνει προτεραιότητα σε 
επιχειρήσεις και ΜΜΕ που εστιάζουν τα 
επιχειρηματικά τους σχέδια στον ψηφιακό 
και περιβαλλοντικό μετασχηματισμό·

ε. θα δίνει προτεραιότητα σε 
επιχειρήσεις και ΜΜΕ που εστιάζουν τα 
μακροπρόθεσμα επιχειρηματικά τους 
σχέδια στον ψηφιακό και περιβαλλοντικό 
μετασχηματισμό, αποφεύγοντας 
ταυτόχρονα τη διακριτική μεταχείριση 
εταιρειών σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης που δεν είναι εκείνη τη στιγμή 
έτοιμες να πραγματοποιήσουν αυτές τις 
καινοτομίες και να εστιάζουν τις 
προσπάθειές τους σε άλλους τύπους 
επενδύσεων, που είναι πιο επείγουσες σε 
κατάσταση κρίσης·

Or. en

Τροπολογία 309
Tom Berendsen
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Μαρία Σπυράκη, Jerzy Buzek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 – στοιχείο ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ε. θα δίνει προτεραιότητα σε 
επιχειρήσεις και ΜΜΕ που εστιάζουν τα 
επιχειρηματικά τους σχέδια στον ψηφιακό 
και περιβαλλοντικό μετασχηματισμό·

ε. θα δίνει προτεραιότητα σε 
επιχειρήσεις και ΜΜΕ με επιχειρηματικά 
σχέδια για βασικές καινοτομίες και 
τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της 
προώθησης του ψηφιακού και 
περιβαλλοντικού μετασχηματισμού και 
θα βοηθά να καταστούν οι αλυσίδες 
εφοδιασμού μας πιο ανθεκτικές και 
λιγότερο εξαρτημένες με τον 
επαναπατρισμό, τη διαφοροποίηση και 
την ενίσχυσή τους·

Or. en
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Τροπολογία 310
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 – στοιχείο ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ε. θα δίνει προτεραιότητα σε 
επιχειρήσεις και ΜΜΕ που εστιάζουν τα 
επιχειρηματικά τους σχέδια στον ψηφιακό 
και περιβαλλοντικό μετασχηματισμό·

ε. χορηγεί ειδική χρηματοδότηση σε 
ΜΜΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις που 
εστιάζουν τις δραστηριότητες και τα 
επιχειρηματικά τους σχέδια στον ψηφιακό 
και οικολογικό μετασχηματισμό, ιδίως 
στην αύξηση της κυκλικότητας, στην 
αποτελεσματικότητα και εξοικονόμηση 
πόρων και ενέργειας και τη μετάβαση σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 311
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Bernard Guetta, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Katalin Cseh, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nicola Danti, Stéphane Bijoux, Andrus Ansip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 – στοιχείο ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ε. θα δίνει προτεραιότητα σε 
επιχειρήσεις και ΜΜΕ που εστιάζουν τα 
επιχειρηματικά τους σχέδια στον ψηφιακό 
και περιβαλλοντικό μετασχηματισμό·

ε. θα δίνει προτεραιότητα σε 
επιχειρήσεις και ΜΜΕ που εστιάζουν τα 
επιχειρηματικά τους σχέδια στον ψηφιακό 
και περιβαλλοντικό μετασχηματισμό ή που 
είναι απαραίτητες για τη στρατηγική 
αυτονομία της Ένωσης σε τομείς 
κρίσιμης σημασίας·

Or. en

Τροπολογία 312
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 – στοιχείο ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ε. θα δίνει προτεραιότητα σε 
επιχειρήσεις και ΜΜΕ που εστιάζουν τα 
επιχειρηματικά τους σχέδια στον 
ψηφιακό και περιβαλλοντικό 
μετασχηματισμό·

ε. θα δίνει προτεραιότητα σε 
επιχειρήσεις, πολύ μικρές επιχειρήσεις και 
ΜΜΕ που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη 
για άμεση χρηματοδοτική στήριξη μετά 
την οικονομική οπισθοδρόμηση που 
προκάλεσε η πανδημία·

Or. en

Τροπολογία 313
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 – στοιχείο ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ε. θα δίνει προτεραιότητα σε 
επιχειρήσεις και ΜΜΕ που εστιάζουν τα 
επιχειρηματικά τους σχέδια στον ψηφιακό 
και περιβαλλοντικό μετασχηματισμό·

ε. θα προβλέπει ειδική 
χρηματοδότηση για ΜΜΕ που εστιάζουν 
τα επιχειρηματικά τους σχέδια στον 
οικολογικό και βιώσιμο ψηφιακό 
μετασχηματισμό και την οικονομική 
κυκλικότητα·

Or. en

Τροπολογία 314
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 – στοιχείο ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ε. θα δίνει προτεραιότητα σε 
επιχειρήσεις και ΜΜΕ που εστιάζουν τα 
επιχειρηματικά τους σχέδια στον ψηφιακό 
και περιβαλλοντικό μετασχηματισμό·

ε. θα δίνει προτεραιότητα σε 
επιχειρήσεις και ΜΜΕ των οποίων ο 
σκοπός εστιάζει στον ψηφιακό και 
περιβαλλοντικό μετασχηματισμό·

Or. fr
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Τροπολογία 315
Tiemo Wölken, Carlo Calenda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 – στοιχείο ε α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ε α. θα δίνει προτεραιότητα σε 
εταιρείες που έχουν αναλάβει δεσμεύσεις 
διαφάνειας, δηλαδή υποβάλλουν δημόσιες 
εκθέσεις ανά χώρα, έχουν θέσει σε 
εφαρμογή συστήματα για τη συμμετοχή 
των εργαζομένων στις εταιρικές 
υποθέσεις και τηρούν τις υποχρεώσεις 
τους για τη δημοσίευση μη 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών·

Or. en

Τροπολογία 316
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 – στοιχείο ε α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ε α. θα χορηγεί τη χρηματοδότηση που 
προορίζεται για μεγάλες εταιρείες στις 
εταιρείες που έχουν αξιόπιστα σχέδια 
μετάβασης σε ένα επιχειρηματικό 
μοντέλο μηδενικών εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου·

Or. en

Τροπολογία 317
Tom Berendsen
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Henna 
Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-Xavier 
Bellamy, Μαρία Σπυράκη, Jerzy Buzek
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 – στοιχείο στ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

στ. θα ενισχύει το πρόγραμμα 
εγγυήσεων της ΕΤΕπ και θα το καθιστά 
συμπληρωματικό προς τα εθνικά 
προγράμματα, προκειμένου να ενισχυθεί ο 
αντίκτυπος και να αντικατασταθούν 
προοδευτικά τα εθνικά προγράμματα·

στ. θα ενισχύει το πρόγραμμα 
εγγυήσεων της ΕΤΕπ και θα το καθιστά 
συμπληρωματικό προς τα εθνικά 
προγράμματα, προκειμένου να ενισχυθεί ο 
αντίκτυπος·

Or. en

Τροπολογία 318
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 – στοιχείο στ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

στ. θα ενισχύει το πρόγραμμα 
εγγυήσεων της ΕΤΕπ και θα το καθιστά 
συμπληρωματικό προς τα εθνικά 
προγράμματα, προκειμένου να ενισχυθεί ο 
αντίκτυπος και να αντικατασταθούν 
προοδευτικά τα εθνικά προγράμματα·

στ. θα ενισχύει το πρόγραμμα 
εγγυήσεων της ΕΤΕπ και θα το καθιστά 
συμπληρωματικό προς τα εθνικά 
προγράμματα, προκειμένου να ενισχυθεί ο 
αντίκτυπός τους σε τοπικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 319
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Γιώργος Γεωργίου, Sandra Pereira
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 – στοιχείο στ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

στ. θα ενισχύει το πρόγραμμα 
εγγυήσεων της ΕΤΕπ και θα το καθιστά 
συμπληρωματικό προς τα εθνικά 
προγράμματα, προκειμένου να ενισχυθεί ο 

στ. θα ενισχύει το πρόγραμμα 
εγγυήσεων της ΕΤΕπ και θα το καθιστά 
συμπληρωματικό προς τα εθνικά 
προγράμματα, προκειμένου να αποτελέσει 



AM\1208889EL.docx 195/197 PE653.874v01-00

EL

αντίκτυπος και να αντικατασταθούν 
προοδευτικά τα εθνικά προγράμματα·

πολύτιμη προσθήκη όπου τα εθνικά 
προγράμματα θα εξακολουθούν να είναι 
απαραίτητα·

Or. en

Τροπολογία 320
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Massimiliano Smeriglio, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 – στοιχείο στ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

στ α. θα συμβάλλει σε επενδύσεις στα 
ευρωπαϊκά συστήματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης με στόχο την αξιοποίηση του 
συνόλου των δυνατοτήτων της 
εκπαίδευσης για τη βιωσιμότητα και την 
ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών·

Or. en

Τροπολογία 321
Tom Berendsen
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier 
Bellamy, Μαρία Σπυράκη, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 – στοιχείο στ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

στ α. θα μετριάσει τυχόν στρεβλωτικές 
επιπτώσεις στις διάφορες πολιτικές 
κρατικών ενισχύσεων των κρατών μελών 
και θα συμβάλλει στην επίτευξη ίσων 
όρων ανταγωνισμού στην εσωτερική 
αγορά·

Or. en
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Τροπολογία 322
Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mohammed Chahim, Josianne Cutajar, 
Łukasz Kohut, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 – στοιχείο στ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

στ α. θα διοχετεύει τη χρηματοδότηση 
σε υψηλού πολλαπλασιαστικού 
αποτελέσματος, φιλικούς προς το κλίμα 
τομείς που θα συμβάλουν στη μελλοντική 
οικονομική ανθεκτικότητα της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 323
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 – στοιχείο στ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

στ α) δεν θα προδικάζει τη φιλοδοξία 
της Ένωσης στην εφαρμογή των 
πολιτικών της μέσω του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου·

Or. fr

Τροπολογία 324
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 – στοιχείο στ β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

στ β) θα θεωρεί το σύνολο των 
αλυσίδων παραγωγής ως οικοσυστήματα·

Or. fr
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Τροπολογία 325
Tom Berendsen
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, 
Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Μαρία Σπυράκη, 
Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. προτρέπει την Επιτροπή να 
εξετάσει ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης 
για τον προσδιορισμό, την τροποποίηση ή 
τη σταδιακή κατάργηση των μέτρων 
πολιτικής και χρηματοδοτικής στήριξης 
για τα βιομηχανικά οικοσυστήματα· 
υπογραμμίζει ότι μια τέτοια δομή 
διακυβέρνησης θα πρέπει να διατηρεί μια 
προσέγγιση από τη βάση προς την 
κορυφή με τη συμμετοχή της 
βιομηχανίας, η οποία θα είναι 
εμπνευσμένη από το έργο του 
στρατηγικού φόρουμ για τις στρατηγικές 
αλυσίδες αξίας· τονίζει ότι το μοντέλο 
διακυβέρνησης θα πρέπει, ωστόσο, να 
περιλαμβάνει και τη ΓΔ Ανταγωνισμού 
για τη διασφάλιση της συμμετοχής των 
κρατών μελών, καθώς και πολιτικής 
λογοδοσίας· χαιρετίζει, εν προκειμένω, 
την πρωτοβουλία της Επιτροπής για το 
βιομηχανικό φόρουμ· καλεί την Επιτροπή 
να διασφαλίσει συνεχή διάλογο, καθώς 
και αποτελεσματική και πλήρως διαφανή 
προσέγγιση διακυβέρνησης που επιβλέπει 
την εφαρμογή και ενθαρρύνει τις 
συνέργειες μεταξύ κανονισμών, μέσων 
και ιδιωτικής χρηματοδότησης·

Or. en


