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Τροπολογία 326
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Pierre Karleskind, Bernard Guetta, Fabienne 
Keller, Sylvie Brunet, Katalin Cseh, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Stéphane 
Bijoux, Andrus Ansip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει την ανάγκη να στηριχθεί μια 
βιώσιμη και δίκαιη ανάκαμψης πέραν της 
κρίσης COVID-19, προκειμένου να 
ενισχυθεί η ανάπτυξη στην ΕΕ μέσω της 
αύξησης των επενδύσεων στην ψηφιακή 
και την πράσινη μετάβαση· ζητεί από την 
Επιτροπή να στηρίξει ένα φιλόδοξο Ταμείο 
Ανάκαμψης που θα εντάσσεται στο 
πλαίσιο ενός ισχυρότερου ΠΔΠ και θα 
ενσωματώνεται στην απόφαση για τους 
ίδιους πόρους, και να συνεχίσει τον 
συντονισμό της δημοσιονομικής πολιτικής 
για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού 
δημοσιονομικού πλαισίου· είναι της 
γνώμης ότι, μετά την κορύφωση της 
πανδημίας, το Ταμείο θα πρέπει να 
καταστεί ένα μόνιμο Ταμείο 
Ανασυγκρότησης για την προώθηση της 
ψηφιακής και της πράσινης βιομηχανικής 
μετάβασης·

10. τονίζει την ανάγκη να στηριχθεί μια 
βιώσιμη και δίκαιη ανάκαμψη πέραν της 
κρίσης COVID-19, προκειμένου να 
ενισχυθεί η ανάπτυξη και η αυτονομία 
στην ΕΕ μέσω της αύξησης των 
επενδύσεων στην ψηφιακή και την 
πράσινη μετάβαση· ζητεί από την 
Επιτροπή να στηρίξει ένα φιλόδοξο Ταμείο 
Ανάκαμψης που θα εντάσσεται στο 
πλαίσιο ενός ισχυρότερου ΠΔΠ και να 
συνεχίσει τον συντονισμό της 
δημοσιονομικής πολιτικής για την 
ενίσχυση του ευρωπαϊκού δημοσιονομικού 
πλαισίου· τονίζει, εν προκειμένω, τη θέση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά 
με τη μεταρρύθμιση του συστήματος 
ιδίων πόρων της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης νέων 
πόρων που ευθυγραμμίζονται καλύτερα 
και ενθαρρύνουν την πρόοδο σε 
σημαντικές πολιτικές προτεραιότητες της 
ΕΕ, όπως η φορολόγηση των ψηφιακών 
υπηρεσιών, ένας φόρος επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τα 
έσοδα από τη θέσπιση κοινής 
ενοποιημένης βάσης φορολογίας των 
εταιρειών, τα έσοδα από το σύστημα 
εμπορίας εκπομπών, μια συνεισφορά για 
τις πλαστικές ύλες και ένας μηχανισμός 
προσαρμογής άνθρακα στα σύνορα· είναι 
της γνώμης ότι, μετά την κορύφωση της 
πανδημίας, το Ταμείο θα πρέπει να 
καταστεί ένα μόνιμο Ταμείο 
Ανασυγκρότησης για την προώθηση της 
ψηφιακής και της πράσινης βιομηχανικής 
μετάβασης·
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Or. en

Τροπολογία 327
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει την ανάγκη να στηριχθεί μια 
βιώσιμη και δίκαιη ανάκαμψης πέραν της 
κρίσης COVID-19, προκειμένου να 
ενισχυθεί η ανάπτυξη στην ΕΕ μέσω της 
αύξησης των επενδύσεων στην ψηφιακή 
και την πράσινη μετάβαση· ζητεί από την 
Επιτροπή να στηρίξει ένα φιλόδοξο 
Ταμείο Ανάκαμψης που θα εντάσσεται 
στο πλαίσιο ενός ισχυρότερου ΠΔΠ και 
θα ενσωματώνεται στην απόφαση για 
τους ίδιους πόρους, και να συνεχίσει τον 
συντονισμό της δημοσιονομικής 
πολιτικής για την ενίσχυση του 
ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου· 
είναι της γνώμης ότι, μετά την κορύφωση 
της πανδημίας, το Ταμείο θα πρέπει να 
καταστεί ένα μόνιμο Ταμείο 
Ανασυγκρότησης για την προώθηση της 
ψηφιακής και της πράσινης βιομηχανικής 
μετάβασης·

10. τονίζει την ανάγκη να στηριχθεί μια 
βιώσιμη και δίκαιη ανάκαμψης πέραν της 
κρίσης COVID-19, προκειμένου να 
ενισχυθεί η ανάπτυξη στην ΕΕ μέσω της 
αύξησης των επενδύσεων στην ψηφιακή 
και την πράσινη μετάβαση· είναι της 
γνώμης ότι, μετά την κορύφωση της 
πανδημίας, τα στοιχεία του Next 
Generation EU θα πρέπει να καταστούν 
ένα μόνιμο Ταμείο Ανασυγκρότησης για 
την προώθηση της ψηφιακής και της 
πράσινης βιομηχανικής μετάβασης·

Or. en

Τροπολογία 328
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει την ανάγκη να στηριχθεί 
μια βιώσιμη και δίκαιη ανάκαμψης πέραν 
της κρίσης COVID-19, προκειμένου να 

10. τονίζει την ανάγκη να στηριχθούν 
μια βιώσιμη και δίκαιη ανάκαμψη, η 
ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, η 
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ενισχυθεί η ανάπτυξη στην ΕΕ μέσω της 
αύξησης των επενδύσεων στην ψηφιακή 
και την πράσινη μετάβαση· ζητεί από την 
Επιτροπή να στηρίξει ένα φιλόδοξο Ταμείο 
Ανάκαμψης που θα εντάσσεται στο 
πλαίσιο ενός ισχυρότερου ΠΔΠ και θα 
ενσωματώνεται στην απόφαση για τους 
ίδιους πόρους, και να συνεχίσει τον 
συντονισμό της δημοσιονομικής πολιτικής 
για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού 
δημοσιονομικού πλαισίου· είναι της 
γνώμης ότι, μετά την κορύφωση της 
πανδημίας, το Ταμείο θα πρέπει να 
καταστεί ένα μόνιμο Ταμείο 
Ανασυγκρότησης για την προώθηση της 
ψηφιακής και της πράσινης βιομηχανικής 
μετάβασης·

ευημερία των πολιτών και τα δικαιώματα 
των καταναλωτών, καθώς και οι ανάγκες 
των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων 
των ΜΜΕ, των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων και των νεοφυών 
επιχειρήσεων πέραν της κρίσης COVID-
19, προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη 
στην ΕΕ μέσω της αύξησης των 
επενδύσεων στην ψηφιακή και την 
πράσινη μετάβαση· ζητεί από την 
Επιτροπή να στηρίξει ένα φιλόδοξο Ταμείο 
Ανάκαμψης που θα εντάσσεται στο 
πλαίσιο ενός ισχυρότερου ΠΔΠ και θα 
ενσωματώνεται στην απόφαση για τους 
ίδιους πόρους, και να συνεχίσει τον 
συντονισμό της δημοσιονομικής πολιτικής 
για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού 
δημοσιονομικού πλαισίου· είναι της 
γνώμης ότι, μετά την κορύφωση της 
πανδημίας, το Ταμείο θα πρέπει να 
καταστεί ένα μόνιμο Ταμείο 
Ανασυγκρότησης για την προώθηση της 
ψηφιακής και της πράσινης βιομηχανικής 
μετάβασης·

Or. en

Τροπολογία 329
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει την ανάγκη να στηριχθεί μια 
βιώσιμη και δίκαιη ανάκαμψης πέραν της 
κρίσης COVID-19, προκειμένου να 
ενισχυθεί η ανάπτυξη στην ΕΕ μέσω της 
αύξησης των επενδύσεων στην ψηφιακή 
και την πράσινη μετάβαση· ζητεί από την 
Επιτροπή να στηρίξει ένα φιλόδοξο Ταμείο 
Ανάκαμψης που θα εντάσσεται στο 
πλαίσιο ενός ισχυρότερου ΠΔΠ και θα 
ενσωματώνεται στην απόφαση για τους 
ίδιους πόρους, και να συνεχίσει τον 
συντονισμό της δημοσιονομικής 

10. τονίζει την ανάγκη να στηριχθεί μια 
βιώσιμη και δίκαιη ανάκαμψης πέραν της 
κρίσης COVID-19, προκειμένου να 
ενισχυθεί η ανάπτυξη στην ΕΕ μέσω της 
αύξησης των επενδύσεων στην ψηφιακή 
μετάβαση και τη μετάβαση σε άλλους 
τομείς που εξασφαλίζουν μια 
ανταγωνιστική βιομηχανία της ΕΕ· ζητεί 
από την Επιτροπή να στηρίξει ένα 
φιλόδοξο Ταμείο Ανάκαμψης· είναι της 
γνώμης ότι, μετά την κορύφωση της 
πανδημίας, το Ταμείο θα πρέπει να 
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πολιτικής για την ενίσχυση του 
ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου· 
είναι της γνώμης ότι, μετά την κορύφωση 
της πανδημίας, το Ταμείο θα πρέπει να 
καταστεί ένα μόνιμο Ταμείο 
Ανασυγκρότησης για την προώθηση της 
ψηφιακής και της πράσινης βιομηχανικής 
μετάβασης·

καταστεί ένα Ταμείο Ανασυγκρότησης για 
την προώθηση της ψηφιακής και της 
πράσινης βιομηχανικής μετάβασης·

Or. en

Τροπολογία 330
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει την ανάγκη να στηριχθεί 
μια βιώσιμη και δίκαιη ανάκαμψης πέραν 
της κρίσης COVID-19, προκειμένου να 
ενισχυθεί η ανάπτυξη στην ΕΕ μέσω της 
αύξησης των επενδύσεων στην ψηφιακή 
και την πράσινη μετάβαση· ζητεί από την 
Επιτροπή να στηρίξει ένα φιλόδοξο 
Ταμείο Ανάκαμψης που θα εντάσσεται 
στο πλαίσιο ενός ισχυρότερου ΠΔΠ και 
θα ενσωματώνεται στην απόφαση για 
τους ίδιους πόρους, και να συνεχίσει τον 
συντονισμό της δημοσιονομικής 
πολιτικής για την ενίσχυση του 
ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου· 
είναι της γνώμης ότι, μετά την κορύφωση 
της πανδημίας, το Ταμείο θα πρέπει να 
καταστεί ένα μόνιμο Ταμείο 
Ανασυγκρότησης για την προώθηση της 
ψηφιακής και της πράσινης 
βιομηχανικής μετάβασης·

10. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
τους πράσινους όρους του Next 
Generation EU, ιδίως του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας· καλεί 
συνεπώς την Επιτροπή να καταστήσει την 
αντιμετώπιση της κλιματικής 
ουδετερότητας στα σχέδια ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας των κρατών μελών 
υποχρεωτική και όχι προαιρετική, να 
προσθέσει έναν στόχο ενσωμάτωσης της 
διάστασης του κλίματος και να 
διασφαλίσει ότι αποκλείονται οι δαπάνες 
σε ορυκτά καύσιμα·

Or. en

Τροπολογία 331
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Dan Nica
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει την ανάγκη να στηριχθεί μια 
βιώσιμη και δίκαιη ανάκαμψης πέραν της 
κρίσης COVID-19, προκειμένου να 
ενισχυθεί η ανάπτυξη στην ΕΕ μέσω της 
αύξησης των επενδύσεων στην ψηφιακή 
και την πράσινη μετάβαση· ζητεί από την 
Επιτροπή να στηρίξει ένα φιλόδοξο 
Ταμείο Ανάκαμψης που θα εντάσσεται 
στο πλαίσιο ενός ισχυρότερου ΠΔΠ και θα 
ενσωματώνεται στην απόφαση για τους 
ίδιους πόρους, και να συνεχίσει τον 
συντονισμό της δημοσιονομικής 
πολιτικής για την ενίσχυση του 
ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου· 
είναι της γνώμης ότι, μετά την κορύφωση 
της πανδημίας, το Ταμείο θα πρέπει να 
καταστεί ένα μόνιμο Ταμείο 
Ανασυγκρότησης για την προώθηση της 
ψηφιακής και της πράσινης 
βιομηχανικής μετάβασης·

10. τονίζει την ανάγκη να στηριχθεί μια 
βιώσιμη και δίκαιη ανάκαμψη, πέραν της 
κρίσης COVID-19, προκειμένου να 
ενισχυθεί η βιώσιμη ανάπτυξη στην ΕΕ 
μέσω της αύξησης των επενδύσεων στην 
ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση· 
χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής 
για ένα φιλόδοξο μέσο ανάκαμψης στο 
πλαίσιο ενός ισχυρότερου ΠΔΠ και τη 
χρήση πρόσθετων περιθωρίων που 
δημιουργούνται από το αυξημένο 
ανώτατο όριο ιδίων πόρων· είναι της 
γνώμης ότι, μετά την κορύφωση της 
πανδημίας, το Ταμείο θα πρέπει να 
καταστεί ένα μόνιμο Ταμείο 
Ανασυγκρότησης για την προώθηση της 
βιωσιμότητας και της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών, καθώς και για τη συμβολή 
στην ψηφιακή και την πράσινη 
βιομηχανική μετάβαση·

Or. en

Τροπολογία 332
Tom Berendsen
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, 
Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Markus Pieper, 
Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Μαρία 
Σπυράκη Jerzy Buzek, Seán Kelly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει την ανάγκη να στηριχθεί μια 
βιώσιμη και δίκαιη ανάκαμψης πέραν της 
κρίσης COVID-19, προκειμένου να 
ενισχυθεί η ανάπτυξη στην ΕΕ μέσω της 

10. τονίζει την ανάγκη να στηριχθεί μια 
βιώσιμη και δίκαιη ανάκαμψη πέραν της 
κρίσης COVID-19, προκειμένου να 
ενισχυθεί η ανάπτυξη στην ΕΕ μέσω της 
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αύξησης των επενδύσεων στην ψηφιακή 
και την πράσινη μετάβαση· ζητεί από την 
Επιτροπή να στηρίξει ένα φιλόδοξο Ταμείο 
Ανάκαμψης που θα εντάσσεται στο 
πλαίσιο ενός ισχυρότερου ΠΔΠ και θα 
ενσωματώνεται στην απόφαση για τους 
ίδιους πόρους, και να συνεχίσει τον 
συντονισμό της δημοσιονομικής πολιτικής 
για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού 
δημοσιονομικού πλαισίου· είναι της 
γνώμης ότι, μετά την κορύφωση της 
πανδημίας, το Ταμείο θα πρέπει να 
καταστεί ένα μόνιμο Ταμείο 
Ανασυγκρότησης για την προώθηση της 
ψηφιακής και της πράσινης 
βιομηχανικής μετάβασης·

αύξησης των επενδύσεων στην ψηφιακή 
και την πράσινη μετάβαση, 
συμπεριλαμβανομένων των 
διασυνδεδεμένων δικτύων μεταφορών, 
ενέργειας, ψηφιακών και υδάτινων 
υποδομών· ζητεί από την Επιτροπή να 
στηρίξει ένα φιλόδοξο Ταμείο Ανάκαμψης 
που θα εντάσσεται στο πλαίσιο ενός 
ισχυρότερου ΠΔΠ και θα ενσωματώνεται 
στην απόφαση για τους ίδιους πόρους, και 
να ενισχύσει το πλαίσιο ευρωπαϊκής 
οικονομικής διακυβέρνησης για τον 
συντονισμό της δημοσιονομικής πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 333
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει την ανάγκη να στηριχθεί μια 
βιώσιμη και δίκαιη ανάκαμψης πέραν της 
κρίσης COVID-19, προκειμένου να 
ενισχυθεί η ανάπτυξη στην ΕΕ μέσω της 
αύξησης των επενδύσεων στην ψηφιακή 
και την πράσινη μετάβαση· ζητεί από την 
Επιτροπή να στηρίξει ένα φιλόδοξο Ταμείο 
Ανάκαμψης που θα εντάσσεται στο 
πλαίσιο ενός ισχυρότερου ΠΔΠ και θα 
ενσωματώνεται στην απόφαση για τους 
ίδιους πόρους, και να συνεχίσει τον 
συντονισμό της δημοσιονομικής πολιτικής 
για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού 
δημοσιονομικού πλαισίου· είναι της 
γνώμης ότι, μετά την κορύφωση της 
πανδημίας, το Ταμείο θα πρέπει να 
καταστεί ένα μόνιμο Ταμείο 
Ανασυγκρότησης για την προώθηση της 
ψηφιακής και της πράσινης βιομηχανικής 

10. τονίζει την ανάγκη να στηριχθεί μια 
βιώσιμη και δίκαιη ανάκαμψης πέραν της 
κρίσης COVID-19, προκειμένου να 
ενισχυθεί η ανάπτυξη στην ΕΕ μέσω της 
αύξησης των επενδύσεων στην ψηφιακή 
και την πράσινη μετάβαση· ζητεί από την 
Επιτροπή να στηρίξει ένα φιλόδοξο Ταμείο 
Ανάκαμψης που θα εντάσσεται στο 
πλαίσιο ενός ισχυρότερου ΠΔΠ και θα 
ενσωματώνεται στην απόφαση για τους 
ίδιους πόρους, και να συνεχίσει τον 
συντονισμό της δημοσιονομικής πολιτικής 
για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού 
δημοσιονομικού πλαισίου· είναι της 
γνώμης ότι, μετά την κορύφωση της 
πανδημίας, το Ταμείο θα πρέπει να 
καταστεί ένα μόνιμο Ταμείο 
Ανασυγκρότησης για την προώθηση της 
ψηφιακής και της πράσινης βιομηχανικής 
μετάβασης σε συνδυασμό με την 
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μετάβασης· κοινωνική συνοχή·

Or. en

Τροπολογία 334
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Γιώργος Γεωργίου
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει την ανάγκη να στηριχθεί μια 
βιώσιμη και δίκαιη ανάκαμψης πέραν της 
κρίσης COVID-19, προκειμένου να 
ενισχυθεί η ανάπτυξη στην ΕΕ μέσω της 
αύξησης των επενδύσεων στην ψηφιακή 
και την πράσινη μετάβαση· ζητεί από την 
Επιτροπή να στηρίξει ένα φιλόδοξο Ταμείο 
Ανάκαμψης που θα εντάσσεται στο 
πλαίσιο ενός ισχυρότερου ΠΔΠ και θα 
ενσωματώνεται στην απόφαση για τους 
ίδιους πόρους, και να συνεχίσει τον 
συντονισμό της δημοσιονομικής πολιτικής 
για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού 
δημοσιονομικού πλαισίου· είναι της 
γνώμης ότι, μετά την κορύφωση της 
πανδημίας, το Ταμείο θα πρέπει να 
καταστεί ένα μόνιμο Ταμείο 
Ανασυγκρότησης για την προώθηση της 
ψηφιακής και της πράσινης βιομηχανικής 
μετάβασης·

10. τονίζει την ανάγκη να στηριχθεί μια 
βιώσιμη και δίκαιη ανάκαμψης πέραν της 
κρίσης COVID-19, προκειμένου να 
ενισχυθεί η ανάπτυξη στην ΕΕ μέσω της 
αύξησης των επενδύσεων στη δίκαιη 
ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση· ζητεί 
από την Επιτροπή να στηρίξει ένα 
φιλόδοξο Ταμείο Ανάκαμψης που θα 
εντάσσεται στο πλαίσιο ενός ισχυρότερου 
ΠΔΠ και θα ενσωματώνεται στην 
απόφαση για τους ίδιους πόρους, και να 
συνεχίσει τον συντονισμό της 
δημοσιονομικής πολιτικής για την 
ενίσχυση του ευρωπαϊκού δημοσιονομικού 
πλαισίου· είναι της γνώμης ότι, μετά την 
κορύφωση της πανδημίας, το Ταμείο θα 
πρέπει να καταστεί ένα μόνιμο Ταμείο 
Ανασυγκρότησης για τη διασφάλιση της 
δίκαιης ψηφιακής και της πράσινης 
βιομηχανικής μετάβασης·

Or. en

Τροπολογία 335
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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10. τονίζει την ανάγκη να στηριχθεί μια 
βιώσιμη και δίκαιη ανάκαμψης πέραν της 
κρίσης COVID-19, προκειμένου να 
ενισχυθεί η ανάπτυξη στην ΕΕ μέσω της 
αύξησης των επενδύσεων στην ψηφιακή 
και την πράσινη μετάβαση· ζητεί από την 
Επιτροπή να στηρίξει ένα φιλόδοξο Ταμείο 
Ανάκαμψης που θα εντάσσεται στο 
πλαίσιο ενός ισχυρότερου ΠΔΠ και θα 
ενσωματώνεται στην απόφαση για τους 
ίδιους πόρους, και να συνεχίσει τον 
συντονισμό της δημοσιονομικής 
πολιτικής για την ενίσχυση του 
ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου· 
είναι της γνώμης ότι, μετά την κορύφωση 
της πανδημίας, το Ταμείο θα πρέπει να 
καταστεί ένα μόνιμο Ταμείο 
Ανασυγκρότησης για την προώθηση της 
ψηφιακής και της πράσινης βιομηχανικής 
μετάβασης·

10. τονίζει την ανάγκη να στηριχθεί μια 
βιώσιμη και δίκαιη ανάκαμψη πέραν της 
κρίσης COVID-19, προκειμένου να 
ενισχυθεί η ανάπτυξη στην ΕΕ μέσω της 
αύξησης των επενδύσεων σε όλους τους 
τομείς της οικονομίας, 
συμπεριλαμβανομένων των βασικών και 
στρατηγικών τομέων· ζητεί από την 
Επιτροπή να στηρίξει ένα αποτελεσματικό 
Ταμείο Ανάκαμψης που θα ενσωματώνεται 
στην απόφαση για τους ίδιους πόρους· 
είναι της γνώμης ότι, μετά την κορύφωση 
της πανδημίας, το Ταμείο θα πρέπει να 
καταστεί ένα μόνιμο Ταμείο 
Ανασυγκρότησης για την προώθηση της 
ψηφιακής μετάβασης, την αποκατάσταση 
της παγκόσμιας οικονομικής 
ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και την 
ανοικοδόμηση μιας ισχυρής και σταθερής 
αγοράς εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 336
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. παροτρύνει την Επιτροπή να 
σχεδιάσει μια πιο ολοκληρωμένη 
ανανέωση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, 
ώστε να αποφευχθούν τυχόν διακρίσεις 
σε βάρος των παραδοσιακών 
παραγωγικών τομέων, καθώς και τυχόν 
αποκλεισμός εκείνων των βιομηχανικών 
τομέων που θα μπορούσαν να 
εξαφανιστούν ελλείψει πραγματικής 
στρατηγικής· τονίζει την ποικιλομορφία 
του υφιστάμενου ευρωπαϊκού 
βιομηχανικού δικτύου: επιμένει, εν 
προκειμένω, ότι η Επιτροπή διασφαλίζει 
τον δυναμισμό αυτών των βιομηχανιών 
που στηρίζουν την οικονομία των κρατών 
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μελών και των ευρωπαϊκών περιφερειών·

Or. en

Τροπολογία 337
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Γιώργος Γεωργίου, Sandra Pereira
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να διενεργεί 
λεπτομερή αξιολόγηση του αντικτύπου 
των δυνητικών δαπανών και 
επιβαρύνσεων για τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ πριν από την 
υποβολή νέων νομοθετικών προτάσεων ή 
τη θέσπιση νέων μέτρων· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει ανάλογη στήριξη 
στους θιγόμενους τομείς κάθε φορά που 
δεν είναι δυνατή η αποφυγή αρνητικών 
επιπτώσεων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 338
Tom Berendsen
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Markus Pieper, Maria da Graça Carvalho, Eva 
Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Μαρία Σπυράκη Jerzy Buzek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να διενεργεί 
λεπτομερή αξιολόγηση του αντικτύπου 
των δυνητικών δαπανών και επιβαρύνσεων 
για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τις 
ΜΜΕ πριν από την υποβολή νέων 
νομοθετικών προτάσεων ή τη θέσπιση 

11. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
την πρακτική της αξιολόγησης του 
αντικτύπου που εφαρμόζει και να 
διασφαλίσει ότι πριν από την υποβολή 
νέων νομοθετικών προτάσεων ή τη 
θέσπιση νέων μέτρων, διενεργείται και 



PE653.877v02-00 12/199 AM\1208890EL.docx

EL

νέων μέτρων· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει ανάλογη στήριξη στους 
θιγόμενους τομείς κάθε φορά που δεν είναι 
δυνατή η αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων·

αξιολογείται λεπτομερής αξιολόγηση του 
αντικτύπου των δυνητικών δαπανών και 
επιβαρύνσεων για τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ από μια 
αναβαθμισμένη και πιο ανεξάρτητη 
επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου· μετά την 
οικονομική κρίση που ακολούθησε τη 
νόσο COVID-19, απαιτείται 
αναθεωρημένη αξιολόγηση του 
αντικτύπου για τη βιομηχανία και τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις με σκοπό να 
αξιολογηθούν οι επιπτώσεις ως προς το 
κόστος των υφιστάμενων στόχων CO2 
και της προγραμματισμένης σταδιακής 
αυστηροποίησής τους· πιστεύει ότι τα 
μέτρα για την ψηφιοποίηση και την 
απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές 
θα πρέπει να σχεδιαστούν σε ισότιμη 
βάση και με τρόπο ώστε να παρουσιάζουν 
ευκαιρίες για τη βιομηχανία, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και να 
μην επιβαρύνουν περαιτέρω τους ήδη 
επηρεαζόμενους τομείς· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει ανάλογη στήριξη 
στους θιγόμενους τομείς κάθε φορά που 
δεν είναι δυνατή η αποφυγή αρνητικών 
επιπτώσεων, καλεί την Επιτροπή να 
αναφέρει εγκαίρως τα εναρμονισμένα 
πρότυπα της ΕΕ στην Επίσημη 
Εφημερίδα της ΕΕ για τη μείωση του 
χρόνου διάθεσης των προϊόντων στην 
αγορά·

Or. en

Τροπολογία 339
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να διενεργεί 
λεπτομερή αξιολόγηση του αντικτύπου 
των δυνητικών δαπανών και 

11. καλεί την Επιτροπή να διενεργεί 
ολιστική αξιολόγηση του αντικτύπου πριν 
από την υποβολή νέων νομοθετικών 
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επιβαρύνσεων για τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ πριν από την 
υποβολή νέων νομοθετικών προτάσεων ή 
τη θέσπιση νέων μέτρων· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει ανάλογη στήριξη 
στους θιγόμενους τομείς κάθε φορά που 
δεν είναι δυνατή η αποφυγή αρνητικών 
επιπτώσεων·

προτάσεων ή τη θέσπιση νέων μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένων των πιθανών 
δαπανών και οφελών για τους 
Ευρωπαίους πολίτες, τις εταιρείες, τις 
ΜΜΕ· υποστηρίζει τη συνοχή των 
κανονιστικών ρυθμίσεων και αναγνωρίζει 
το κίνητρο της έξυπνης νομοθεσίας της 
Επιτροπής που έχει σχεδιαστεί να μειώσει 
τις γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις χωρίς 
να υπονομεύεται η αποτελεσματικότητα 
της νομοθεσίας ή η μείωση των 
προτύπων· καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι η νομοθεσία 
ανταποκρίνεται στους στόχους της και να 
προτείνει ανάλογη στήριξη στους 
θιγόμενους τομείς, ιδίως στους 
μικρότερους παράγοντες, όπως οι ΜΜΕ 
ή οι νεοφυείς επιχειρήσεις, για την 
άμβλυνση των αρνητικών επιπτώσεων που 
δεν είναι δυνατόν να αποφευχθούν·

Or. en

Τροπολογία 340
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Sylvie Brunet, 
Bernard Guetta, Katalin Cseh, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley, Fabienne 
Keller, Andrus Ansip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να διενεργεί 
λεπτομερή αξιολόγηση του αντικτύπου 
των δυνητικών δαπανών και επιβαρύνσεων 
για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τις 
ΜΜΕ πριν από την υποβολή νέων 
νομοθετικών προτάσεων ή τη θέσπιση 
νέων μέτρων· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει ανάλογη στήριξη στους 
θιγόμενους τομείς κάθε φορά που δεν 
είναι δυνατή η αποφυγή αρνητικών 
επιπτώσεων·

11. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
την πρακτική της αξιολόγησης του 
αντικτύπου που εφαρμόζει και να 
διενεργεί λεπτομερή αξιολόγηση του 
αντικτύπου των δυνητικών δαπανών και 
επιβαρύνσεων για τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ πριν από την 
υποβολή νέων νομοθετικών προτάσεων ή 
τη θέσπιση νέων μέτρων, ιδίως όταν μια 
παραδοσιακή βιομηχανία πρέπει να 
προσαρμοστεί λόγω κανονιστικών 
αποφάσεων· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει ανάλογη στήριξη στους 
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θιγόμενους τομείς προκειμένου να 
διατηρηθεί μια ισχυρή ευρωπαϊκή 
βιομηχανική βάση·

Or. en

Τροπολογία 341
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να διενεργεί 
λεπτομερή αξιολόγηση του αντικτύπου 
των δυνητικών δαπανών και επιβαρύνσεων 
για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τις 
ΜΜΕ πριν από την υποβολή νέων 
νομοθετικών προτάσεων ή τη θέσπιση 
νέων μέτρων· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει ανάλογη στήριξη στους 
θιγόμενους τομείς κάθε φορά που δεν 
είναι δυνατή η αποφυγή αρνητικών 
επιπτώσεων·

11. καλεί την Επιτροπή να διενεργεί 
λεπτομερή αξιολόγηση του αντικτύπου 
των δυνητικών δαπανών και επιβαρύνσεων 
για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τις 
ΜΜΕ πριν από την υποβολή νέων 
νομοθετικών προτάσεων ή τη θέσπιση 
νέων μέτρων·

Or. fr

Τροπολογία 342
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 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να διενεργεί 
λεπτομερή αξιολόγηση του αντικτύπου 
των δυνητικών δαπανών και επιβαρύνσεων 
για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τις 
ΜΜΕ πριν από την υποβολή νέων 
νομοθετικών προτάσεων ή τη θέσπιση 

11. καλεί την Επιτροπή να διενεργεί 
λεπτομερή αξιολόγηση του αντικτύπου 
των δυνητικών δαπανών και επιβαρύνσεων 
για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τις 
ΜΜΕ πριν από την υποβολή νέων 
νομοθετικών προτάσεων ή τη θέσπιση 
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νέων μέτρων· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει ανάλογη στήριξη στους 
θιγόμενους τομείς κάθε φορά που δεν είναι 
δυνατή η αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων·

νέων μέτρων· καλεί την Επιτροπή να 
αναβάλει τις νέες πρωτοβουλίες έως το 
τέλος της φάσης ανάκαμψης και να 
προτείνει ανάλογη στήριξη στους 
θιγόμενους τομείς κάθε φορά που δεν είναι 
δυνατή η αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων·

Or. en

Τροπολογία 343
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 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να διενεργεί 
λεπτομερή αξιολόγηση του αντικτύπου 
των δυνητικών δαπανών και επιβαρύνσεων 
για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τις 
ΜΜΕ πριν από την υποβολή νέων 
νομοθετικών προτάσεων ή τη θέσπιση 
νέων μέτρων· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει ανάλογη στήριξη στους 
θιγόμενους τομείς κάθε φορά που δεν είναι 
δυνατή η αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων·

11. καλεί την Επιτροπή να διενεργεί 
λεπτομερή αξιολόγηση του αντικτύπου 
των δυνητικών δαπανών και επιβαρύνσεων 
για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τις 
ΜΜΕ και του αντικτύπου στην 
απασχόληση πριν από την υποβολή νέων 
νομοθετικών προτάσεων ή τη θέσπιση 
νέων μέτρων· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει ανάλογη στήριξη στους 
θιγόμενους τομείς κάθε φορά που δεν είναι 
δυνατή η αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων·

Or. en

Τροπολογία 344
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να διενεργεί 
λεπτομερή αξιολόγηση του αντικτύπου 
των δυνητικών δαπανών και επιβαρύνσεων 

11. καλεί την Επιτροπή να διενεργεί 
λεπτομερή αξιολόγηση του αντικτύπου 
των δυνητικών δαπανών και επιβαρύνσεων 
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για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τις 
ΜΜΕ πριν από την υποβολή νέων 
νομοθετικών προτάσεων ή τη θέσπιση 
νέων μέτρων· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει ανάλογη στήριξη στους 
θιγόμενους τομείς κάθε φορά που δεν 
είναι δυνατή η αποφυγή αρνητικών 
επιπτώσεων·

για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τις 
ΜΜΕ, καθώς και του κόστους όσον 
αφορά τις απώλειες θέσεων εργασίας, 
πριν από την υποβολή νέων νομοθετικών 
προτάσεων ή τη θέσπιση νέων μέτρων· 
καλεί την Επιτροπή να αποσύρει τυχόν 
νέες προτάσεις κάθε φορά που οι 
αρνητικές επιπτώσεις φαίνονται 
αναπόφευκτες·

Or. en

Τροπολογία 345
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Carlo Calenda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να διενεργεί 
λεπτομερή αξιολόγηση του αντικτύπου 
των δυνητικών δαπανών και επιβαρύνσεων 
για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τις 
ΜΜΕ πριν από την υποβολή νέων 
νομοθετικών προτάσεων ή τη θέσπιση 
νέων μέτρων· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει ανάλογη στήριξη στους 
θιγόμενους τομείς κάθε φορά που δεν είναι 
δυνατή η αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων·

11. καλεί την Επιτροπή να διενεργεί 
λεπτομερή αξιολόγηση του αντικτύπου 
των δυνητικών δαπανών και επιβαρύνσεων 
για τους ευρωπαϊκούς τομείς και τις 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ πριν 
από την υποβολή νέων νομοθετικών 
προτάσεων ή τη θέσπιση νέων μέτρων· 
καλεί την Επιτροπή να προτείνει ανάλογη 
στήριξη στους θιγόμενους τομείς κάθε 
φορά που δεν είναι δυνατή η αποφυγή 
αρνητικών επιπτώσεων·

Or. en

Τροπολογία 346
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. τονίζει ότι η 
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αυτοκινητοβιομηχανία έχει επηρεαστεί 
σημαντικά από την κρίση της νόσου 
COVID-19, η οποία ανάγκασε τις 
βιομηχανίες και τους εργαζόμενους να 
προσαρμοστούν γρήγορα στις αλλαγές 
στην προσφορά και στις νέες απαιτήσεις 
στον τομέα της υγείας, επιπλέον της 
διαδικασίας μετασχηματισμού που είχαν 
ήδη υποστεί πριν από την πανδημία. Η 
μετάβαση στην έξυπνη και καθαρή 
κινητικότητα είναι απαραίτητη στην 
πορεία μας προς μια κλιματικά ουδέτερη, 
ψηφιακή και πιο ανθεκτική οικονομία. 
Είναι επίσης μια ευκαιρία δημιουργίας 
πράσινης ανάπτυξης και καθαρών 
θέσεων εργασίας, τα οποία είναι ιδιαίτερα 
σημαντικά σε περιόδους κρίσης, με βάση 
το παγκόσμιο ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας στις τεχνολογίες οχημάτων· 
καλεί την Επιτροπή να καθορίσει 
προτεραιότητες σχετικά με την έρευνα 
και την καινοτομία, την ψηφιοποίηση και 
τη στήριξη των νεοφυών, των πολύ 
μικρών και των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοκινητοβιομηχανίας.

Or. en

Τροπολογία 347
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν αποτελεσματικά πλαίσια 
προληπτικής αναδιάρθρωσης και ένα 
πλαίσιο δεύτερης ευκαιρίας, ώστε οι 
έντιμοι οφειλέτες που αντιμετωπίζουν 
οικονομικές δυσκολίες να 
αποκαταστήσουν τη βιωσιμότητά τους, 
να αποφύγουν την αφερεγγυότητα και να 
μην αποτρέπονται να δοκιμάσουν νέες 
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ιδέες·

Or. en

Τροπολογία 348
Christian Ehler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. πιστεύει ότι τα μέτρα για την 
ψηφιοποίηση και την απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές θα πρέπει να 
σχεδιαστούν σε ισότιμη βάση και με 
τρόπο ώστε να παρουσιάζουν ευκαιρίες 
για τη βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων 
των ΜΜΕ και να μην επιβαρύνουν 
περαιτέρω τους ήδη επηρεαζόμενους 
τομείς.

Or. en

Τροπολογία 349
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. υπογραμμίζει τον στρατηγικό και 
ευάλωτο χαρακτήρα της ευρωπαϊκής 
διαστημικής βιομηχανίας, η οποία 
απαρτίζεται κατά 90 % από ΜΜΕ, 
καθώς και την ανάγκη ταχείας παροχής 
στήριξης προκειμένου να αποφευχθεί μια 
επίπονη ανασυγκρότηση·

Or. fr

Τροπολογία 350
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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 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. τονίζει τη στρατηγική και 
εύθραυστη φύση της ευρωπαϊκής 
διαστημικής βιομηχανίας, το 90 % της 
οποίας αποτελείται από ΜΜΕ, και την 
ανάγκη ταχείας υποστήριξης, 
προκειμένου να αποφευχθεί η κοπιώδης 
ανοικοδόμηση·

Or. en

Τροπολογία 351
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, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. υπενθυμίζει ότι ο ρόλος των 
κρατών μελών θα είναι καθοριστικός για 
την επιτυχή ανάκαμψη, αξιοποιώντας 
τους περιορισμένους πόρους της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 352
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11β. τονίζει ότι ο τουριστικός τομέας 
επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από την 
κρίση της νόσου COVID-19, έχοντας 
σχεδόν παραλύσει για τρεις μήνες. Καλεί 
την Επιτροπή να καθορίσει 
προτεραιότητες σχετικά με τη βοήθεια 
και την προώθηση της ανάκαμψης του 
τομέα, δεδομένου ότι είναι ένας από τους 
βασικούς τομείς για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση που αντιπροσωπεύει το 9,5 του 
ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Είναι καίριας 
σημασίας να προχωρήσουμε σε μια 
ευρωπαϊκή τουριστική πολιτική που θα 
συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας της Ένωσης σε 
αυτόν τον τομέα, στην προώθηση της 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών 
και των περιφερειών και στη δημιουργία 
δυνατοτήτων για νέες επενδύσεις και 
καινοτομίες που θα παρέχουν οικονομική 
στήριξη στις ΜΜΕ και τη διαδικασία 
ψηφιοποίησής τους με σκοπό την 
επίτευξη ενός ευρωπαϊκού βιώσιμου, 
καινοτόμου και ανθεκτικού τουριστικού 
οικοσυστήματος που προστατεύει τα 
δικαιώματα των εργαζομένων και των 
καταναλωτών.

Or. en

Τροπολογία 353
Tom Berendsen
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Hildegard Bentele, Pilar del Castillo 
Vera, 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
Παράγραφος 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11β. τονίζει ότι πολλές ΜΜΕ δεν θα 
έχουν τη ρευστότητα να επενδύσουν σε 
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έναν βιώσιμο ψηφιακό μετασχηματισμό· 
ενθαρρύνει την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο δημιουργίας ενός 
προγράμματος κουπονιών για τις ΜΜΕ 
με σκοπό την υποστήριξη της 
προσπάθειάς τους, μεταξύ άλλων, να 
αναβαθμίσουν, τον απαρχαιωμένο 
εξοπλισμό, να ενισχύσουν τη μεταφορά 
γνώσεων και να εντοπίσουν τις σωστές 
χρήσεις των τεχνολογιών, όπως η 
βιομηχανική τεχνητή νοημοσύνη, να 
αναβαθμίσουν το εργατικό δυναμικό με 
τις άμεσα απαραίτητες δεξιότητες ώστε 
να καταστεί δυνατός ο εξ αποστάσεως 
έλεγχος των περιουσιακών στοιχείων, η 
παρακολούθηση της παραγωγής, η 
συνεργασία των εργαζομένων, κ.λπ.·

Or. en

Τροπολογία 354
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δεύτερη φάση - Ανασυγκρότηση και 
μετασχηματισμός

Δεύτερη φάση - Ανασυγκρότηση και 
μετασχηματισμός το συντομότερο δυνατό

Or. en

Τροπολογία 355
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, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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Δεύτερη φάση - Ανασυγκρότηση και 
μετασχηματισμός

Μετασχηματισμός και καινοτομία

Or. en

Τροπολογία 356
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. θεωρεί ότι, μόλις τελειώσει η φάση 
της έκτακτης ανάγκης, η Ένωση θα πρέπει 
να δρομολογήσει μια δεύτερη φάση της 
βιομηχανικής στρατηγικής της: να 
εξασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα, 
ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα των 
βιομηχανιών της μακροπρόθεσμα·

12. θεωρεί ότι με βάση τα μετριαστικά 
αποτελέσματα της φάσης της έκτακτης 
ανάγκης, η Ένωση θα πρέπει να 
κλιμακώσει τη δεύτερη φάση της 
βιομηχανικής στρατηγικής της: 
καθοδήγηση του μετασχηματισμού των 
ευρωπαϊκών βιομηχανιών προς τις 
μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου και την ψηφιοποίηση με 
κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, ενισχύοντας 
έτσι την ανταγωνιστικότητα, 
ανθεκτικότητα και περιβαλλοντική και 
κλιματική ευρωστία των βιομηχανιών της 
μακροπρόθεσμα, ενισχύοντας παράλληλα 
τον κοινωνικό διάλογο ·

Or. en

Τροπολογία 357
Cornelia Ernst, Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. θεωρεί ότι, μόλις τελειώσει η φάση 
της έκτακτης ανάγκης, η Ένωση θα πρέπει 
να δρομολογήσει μια δεύτερη φάση της 
βιομηχανικής στρατηγικής της: να 
εξασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα, 

12. θεωρεί ότι, μόλις τελειώσει η φάση 
της έκτακτης ανάγκης, η Ένωση θα πρέπει 
να δρομολογήσει μια δεύτερη φάση της 
βιομηχανικής στρατηγικής της: να 
εξασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα, 
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ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα των 
βιομηχανιών της μακροπρόθεσμα·

ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα των 
βιομηχανιών της μακροπρόθεσμα· οι 
επενδύσεις σε δεξιότητες και προσόντα 
και μια ισχυρή κοινωνική εταιρική σχέση 
αποτελούν κινητήρια δύναμη της 
παραγωγικότητας, της καινοτομίας και 
της υψηλής ποιότητας απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 358
Christian Ehler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. θεωρεί ότι, μόλις τελειώσει η φάση 
της έκτακτης ανάγκης, η Ένωση θα πρέπει 
να δρομολογήσει μια δεύτερη φάση της 
βιομηχανικής στρατηγικής της: να 
εξασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα, 
ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα των 
βιομηχανιών της μακροπρόθεσμα·

12. θεωρεί ότι, μόλις τελειώσει η φάση 
της έκτακτης ανάγκης, η Ένωση θα πρέπει 
να δρομολογήσει μια δεύτερη φάση της 
βιομηχανικής στρατηγικής της: να 
εξασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα, 
ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα των 
βιομηχανιών της μακροπρόθεσμα· 
υπενθυμίζει ότι ο ρόλος των κρατών 
μελών θα είναι καθοριστικός για την 
επιτυχή ανάκαμψη, αξιοποιώντας τους 
περιορισμένους πόρους της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 359
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. θεωρεί ότι, μόλις τελειώσει η φάση 
της έκτακτης ανάγκης, η Ένωση θα πρέπει 
να δρομολογήσει μια δεύτερη φάση της 
βιομηχανικής στρατηγικής της: να 
εξασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα, 

12. θεωρεί ότι, μόλις τελειώσει η φάση 
της έκτακτης ανάγκης, η Ένωση θα πρέπει 
να δρομολογήσει με συνέχεια τη δεύτερη 
φάση της βιομηχανικής στρατηγικής της: 
να εξασφαλίσει τη μετάβαση προς μια 
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ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα των 
βιομηχανιών της μακροπρόθεσμα·

ενεργειακά αποδοτική και υψηλής 
απόδοσης από άποψη χρήσης των πόρων, 
βασισμένη σε ανανεώσιμες πηγές, 
μηδενικών καθαρών εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου, απαλλαγμένη από τις 
τοξικές ουσίες και βιώσιμα 
ψηφιοποιημένη βιομηχανική βάση έως το 
2040·

Or. en

Τροπολογία 360
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. θεωρεί ότι, μόλις τελειώσει η φάση 
της έκτακτης ανάγκης, η Ένωση θα πρέπει 
να δρομολογήσει μια δεύτερη φάση της 
βιομηχανικής στρατηγικής της: να 
εξασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα, 
ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα των 
βιομηχανιών της μακροπρόθεσμα·

12. θεωρεί ότι, μόλις τελειώσει η φάση 
της έκτακτης ανάγκης, η Ένωση θα πρέπει 
να δρομολογήσει μια δεύτερη φάση της 
βιομηχανικής στρατηγικής της: να 
εξασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα, 
ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα των 
βιομηχανιών της μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα· για αυτόν τον λόγο, η 
βιομηχανική πολιτική θα πρέπει να 
καταστεί οριζόντιο καθήκον για την 
Επιτροπή·

Or. en

Τροπολογία 361
Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds, Katalin Cseh, Bart Groothuis, 
Morten Petersen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. θεωρεί ότι, μόλις τελειώσει η φάση 
της έκτακτης ανάγκης, η Ένωση θα 

12. θεωρεί ότι παράλληλα με την 
τρέχουσα κρίση, η Ένωση θα πρέπει να 
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πρέπει να δρομολογήσει μια δεύτερη φάση 
της βιομηχανικής στρατηγικής της: να 
εξασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα, 
ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα των 
βιομηχανιών της μακροπρόθεσμα·

δρομολογήσει μια δεύτερη φάση της 
βιομηχανικής στρατηγικής της, 
αξιοποιώντας το δυναμικό της κυκλικής 
βιοοικονομίας όπου χρησιμοποιούνται 
βιώσιμοι και ανανεώσιμοι πόροι για την 
προώθηση ανταγωνιστικών και 
ανθεκτικών βιομηχανιών 
μακροπρόθεσμα·

Or. en

Τροπολογία 362
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Γιώργος Γεωργίου
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. θεωρεί ότι, μόλις τελειώσει η φάση 
της έκτακτης ανάγκης, η Ένωση θα πρέπει 
να δρομολογήσει μια δεύτερη φάση της 
βιομηχανικής στρατηγικής της: να 
εξασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα, 
ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα των 
βιομηχανιών της μακροπρόθεσμα·

12. θεωρεί ότι, μόλις τελειώσει η φάση 
της έκτακτης ανάγκης, η Ένωση θα πρέπει 
να δρομολογήσει μια δεύτερη φάση της 
βιομηχανικής στρατηγικής της: να 
εξασφαλίσει ένα δίκαιο και βιώσιμο 
μοντέλο παραγωγής που μπορεί να 
εγγυηθεί την ανάπτυξη, ανθεκτικότητα και 
βιωσιμότητα των βιομηχανιών της 
μακροπρόθεσμα και τη διασφάλιση των 
θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 363
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, Seán Kelly, 
Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. θεωρεί ότι, μόλις τελειώσει η φάση 
της έκτακτης ανάγκης, η Ένωση θα πρέπει 
να δρομολογήσει μια δεύτερη φάση της 
βιομηχανικής στρατηγικής της: να 
εξασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα, 
ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα των 
βιομηχανιών της μακροπρόθεσμα·

12. θεωρεί ότι, μόλις τελειώσει η φάση 
της έκτακτης ανάγκης, η Ένωση θα πρέπει 
να δρομολογήσει μια δεύτερη φάση της 
βιομηχανικής στρατηγικής της: να 
εξασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα, 
βιωσιμότητα και ψηφιοποίηση των 
βιομηχανιών της, που οδηγούν σε 
μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα·

Or. en

Τροπολογία 364
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. θεωρεί ότι, μόλις τελειώσει η φάση 
της έκτακτης ανάγκης, η Ένωση θα πρέπει 
να δρομολογήσει μια δεύτερη φάση της 
βιομηχανικής στρατηγικής της: να 
εξασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα, 
ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα των 
βιομηχανιών της μακροπρόθεσμα·

12. θεωρεί ότι, μόλις τελειώσει η φάση 
της έκτακτης ανάγκης, η Ένωση θα πρέπει 
να δρομολογήσει μια δεύτερη φάση της 
βιομηχανικής στρατηγικής της: να 
εξασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα, 
ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα όλων των 
τομέων της οικονομίας της 
μακροπρόθεσμα·

Or. en

Τροπολογία 365
Miapetra Kumpula-Natri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. θεωρεί ότι, μόλις τελειώσει η φάση 
της έκτακτης ανάγκης, η Ένωση θα πρέπει 
να δρομολογήσει μια δεύτερη φάση της 
βιομηχανικής στρατηγικής της: να 

12. θεωρεί ότι, παράλληλα με τη φάση 
της έκτακτης ανάγκης, η Ένωση θα πρέπει 
να δρομολογήσει μια δεύτερη φάση της 
βιομηχανικής στρατηγικής της: να 
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εξασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα, 
ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα των 
βιομηχανιών της μακροπρόθεσμα·

εξασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα, 
ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα των 
βιομηχανιών της μακροπρόθεσμα·

Or. en

Τροπολογία 366
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fabienne 
Keller, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, Andrus Ansip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. θεωρεί ότι, μόλις τελειώσει η φάση 
της έκτακτης ανάγκης, η Ένωση θα πρέπει 
να δρομολογήσει μια δεύτερη φάση της 
βιομηχανικής στρατηγικής της: να 
εξασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα, 
ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα των 
βιομηχανιών της μακροπρόθεσμα·

12. θεωρεί ότι, παράλληλα με τη φάση 
της έκτακτης ανάγκης, η Ένωση θα πρέπει 
να προετοιμάσει και να προβλέψει τη 
δεύτερη φάση της βιομηχανικής 
στρατηγικής της: προς μια πιο πράσινη, 
καινοτόμο, χωρίς αποκλεισμούς και 
κυρίαρχη Ευρώπη μακροπρόθεσμα·

Or. en

Τροπολογία 367
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. αναγνωρίζει ότι διάφοροι 
βιομηχανικοί τομείς έχουν σημαντική 
ανάγκη για επενδύσεις στη δεκαετία του 
2020, καθώς πολλά από τα εργοστάσιά 
τους έχουν φτάσει σε διάρκεια ζωής 50 
έως 70 ετών· αναγνωρίζει ότι ο 
αντίκτυπος της κρίσης της νόσου 
COVID-19 είναι πιθανό να αυξήσει αυτές 
τις ανάγκες επανεπένδυσης, δεδομένου 
ότι ορισμένα από τα παλιά εργοστάσια 
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έκλεισαν λόγω μείωσης της παραγωγής· 
υπογραμμίζει ότι οι εν λόγω 
επανεπενδύσεις πρέπει να είναι συμβατές 
με τον στόχο των μηδενικών καθαρών 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 
ιδίως επειδή τέτοιες επενδύσεις μεγάλης 
κλίμακας πραγματοποιούνται κάθε 30-40 
μόνο χρόνια, διαφορετικά κινδυνεύουν να 
γίνουν μη αξιοποιήσιμα περιουσιακά 
στοιχεία και να μας παγιδεύσουν σε 
ορυκτής προέλευσης και περιβαλλοντικά 
επιβλαβείς τεχνολογίες και υποδομές, 
αφαιρώντας παράλληλα πολύτιμους 
πόρους από τις πλέον αναγκαίες ροές 
επενδύσεων, όπως στην εξοικονόμηση 
ενέργειας και πόρων, τα μέτρα κυκλικής 
οικονομίας και η παραγωγή ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας για τη συνέχιση του 
εξηλεκτρισμού των βιομηχανικών 
διαδικασιών.

Or. en

Τροπολογία 368
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri 
Pekkarinen, Valérie Hayer, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fredrick Federley, 
Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. θεωρεί ότι η Ένωση απαιτεί μια 
πράσινη βιομηχανική στρατηγική 
ευθυγραμμισμένη με τη Συμφωνία του 
Παρισιού, η οποία θέτει τους στόχους της 
Πράσινης Συμφωνίας (καταπολέμηση 
της κλιματικής αλλαγής και προστασία 
της περιβαλλοντικής υγείας και της 
βιοποικιλότητας) στο επίκεντρο της 
ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής· 
συνεπώς, η στρατηγική πρέπει να 
επιταχύνει τον μετασχηματισμό της 
βιομηχανίας μας σε μια ουδέτερου 
ισοζυγίου άνθρακα βιομηχανία και να 
καλύψει το κενό στις κλιματικές 
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επενδύσεις στην Ευρώπη, οι οποίες είναι 
απαραίτητες για τη μετάβαση στην 
κλιματική ουδετερότητα.

Or. en

Τροπολογία 369
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, Markus Pieper, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, 
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Μαρία Σπυράκη Jerzy Buzek, Seán Kelly, 
Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. θεωρεί ότι τα έξυπνα, βιώσιμα και 
πλήρως διασυνδεδεμένα δίκτυα και έργα 
μεταφοράς, ενέργειας, ψηφιακών και 
υδάτινων υποδομών αποτελούν 
απαραίτητη προϋπόθεση για την 
ολοκλήρωση και την καλή λειτουργία της 
ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς· επιπλέον, οι 
επενδύσεις σε βασικές υποδομές 
ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και την 
απασχόληση της Ευρώπης, 
δημιουργώντας μακροπρόθεσμα οφέλη 
μέσω της βελτιωμένης συνδεσιμότητας, η 
οποία συμβάλει με άμεσο τρόπο στην 
έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 370
Salvatore De Meo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α θεωρεί ότι τα έξυπνα, βιώσιμα και 
πλήρως διασυνδεδεμένα δίκτυα και έργα 
μεταφοράς, ενέργειας, ψηφιακών και 
υδάτινων υποδομών αποτελούν 
απαραίτητη προϋπόθεση για την 
ολοκλήρωση και την καλή λειτουργία της 
ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς· επιπλέον, οι 
επενδύσεις σε βασικές υποδομές 
ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και την 
απασχόληση της Ευρώπης, 
δημιουργώντας μακροπρόθεσμα οφέλη 
μέσω της βελτιωμένης συνδεσιμότητας, η 
οποία συμβάλει με άμεσο τρόπο στην 
έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 371
Carlo Calenda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. επαναλαμβάνει τη σημασία των 
κατά περίπτωση υποστηρικτικών μέτρων 
που απευθύνονται στις ΜΜΕ, μέσω της 
χρηστής οικονομικής στήριξης στο 
επόμενο ΠΔΠ· θεωρεί ότι οι ΜΜΕ θα 
πρέπει να υποστηριχθούν περαιτέρω 
μέσω προσβάσιμων εργαλείων που 
χαρακτηρίζονται από γρήγορες, ευέλικτες 
και φιλικές προς τις ΜΜΕ διαδικασίες 
και αποφεύγοντας τις διοικητικές 
επιβαρύνσεις και τα εμπόδια, 
διασφαλίζοντας την πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση και την απαραίτητη 
ρευστότητα·

Or. en
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Τροπολογία 372
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. υπογραμμίζει τη σημασία του 
σχεδιασμού μιας βιομηχανικής πολιτικής 
που αντιμετωπίζει τις δημογραφικές 
προκλήσεις πολλών περιφερειών της ΕΕ 
μέσω της προώθησης βιομηχανιών που 
ενθαρρύνουν την τοπική περιφερειακή 
απασχόληση και προσελκύουν μια νέα 
γενιά εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 373
Niels Fuglsang, Nicolás González Casares, Mohammed Chahim, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. θεωρεί βασικό για την ευρωπαϊκή 
βιομηχανική ανταγωνιστικότητα η 
Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετήσει νέους 
και υψηλότερους στόχους για το 2030 
σχετικά με τη μείωση των αερίων του 
θερμοκηπίου, την επέκταση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την 
ενεργειακή απόδοση

Or. en

Τροπολογία 374
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. τονίζει ότι με τη μετατροπή των 
βιομηχανικών της τομέων, η ΕΕ μπορεί 
να δημιουργήσει μια νέα δυναμική για 
καινοτομία και διατήρηση της 
βιομηχανικής παραγωγής στην Ευρώπη 
κατά τη μετάβαση στην οικονομία 
μηδενικών καθαρών εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου· υπενθυμίζει ότι άλλες 
οικονομίες βρίσκονται σε παρόμοια 
πορεία μείωσης των εκπομπών και, 
συνεπώς, αυξάνεται η παγκόσμια ζήτηση 
για προϊόντα, διαδικασίες και τεχνολογίες 
μηδενικών καθαρών εκπομπών· τονίζει 
ότι, λόγω του μεγέθους της εσωτερικής 
της αγοράς, η ΕΕ πρέπει να παραμείνει 
ηγετική αγορά και παγκόσμιος ηγέτης σε 
καινοτόμα φιλικά προς το περιβάλλον 
προϊόντα, παραγωγή, υπηρεσίες και 
επιχειρήσεις· υποστηρίζει ότι η 
βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ πρέπει 
να διευκολύνει την ΕΕ να επωφεληθεί 
από το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ως 
πρωτοπόρου στη μετάβαση προς τις 
μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου.

Or. en

Τροπολογία 375
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Pierre Karleskind, Martina Dlabajová, Izaskun 
Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, Andrus 
Ansip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. επισημαίνει την ανάγκη αύξησης 
των ευκαιριών της αγοράς και των 
επενδύσεων σε ευρωπαϊκές αλυσίδες 
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αξίας που ευνοούν τη μαζική ανάπτυξη 
πράσινων τεχνολογιών, στη βιωσιμότητα 
και τη δυνατότητα επισκευής των 
προϊόντων και στη δημιουργία αγορών 
για κυκλικά και κλιματικά ουδέτερα 
προϊόντα σύμφωνα με το σχέδιο δράσης 
για την κυκλική οικονομία· υπενθυμίζει, 
εν προκειμένω, τις δυνατότητες του 
ψηφιακού τομέα να επιτύχει μια 
ευρωπαϊκή κλιματικά ουδέτερη οικονομία 
και την ανάγκη μείωσης του 
αποτυπώματος άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 376
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να προωθήσει τον κοινωνικό 
διάλογο κατά την εκπόνηση μιας νέας 
βιομηχανικής στρατηγικής για την 
Ευρώπη, διασφαλίζοντας τη συμμετοχή 
και την προσβασιμότητα της κοινωνίας 
των πολιτών σε πληροφορίες.

Or. en

Τροπολογία 377
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει τις δυνατότητες της 
κυκλικής οικονομίας για τον 

13. θεωρεί ότι η κυκλική οικονομία σε 
συνδυασμό με την ημερήσια διάταξη για 
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εκσυγχρονισμό της οικονομίας της 
Ένωσης, τη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας και πόρων και τον 
μετασχηματισμό ολόκληρων 
βιομηχανικών τομέων και των αλυσίδων 
αξίας τους·

τη μηδενική ρύπανση πρέπει να 
βρίσκονται στο επίκεντρο της οικονομίας 
της Ένωσης, δίνοντας προτεραιότητα 
στην πρόληψη των αποβλήτων και στη 
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και 
πόρων σε ολόκληρους βιομηχανικούς 
τομείς, τα προϊόντα, τις διαδικασίες 
παραγωγής, τα επιχειρηματικά μοντέλα 
και τις αλυσίδες αξίας τους, προωθώντας 
έτσι την αποϋλοποίηση και την 
αποτοξίνωση της οικονομίας της Ένωσης 
και καθιστώντας την Ευρώπη λιγότερο 
εξαρτημένη από τα πρωτογενή υλικά, 
παρέχοντας παράλληλα κίνητρα για 
καινοτομία, δημιουργία νέων αγορών, 
καθώς και τεράστιες δυνατότητες για 
νέες ασφαλείς και βιώσιμες θέσεις 
εργασίας σε τοπικό επίπεδο και ιδίως για 
τις ΜΜΕ· υπογραμμίζει τις ισχυρές 
συνέργειες μεταξύ της δράσης για το 
κλίμα και της κυκλικής οικονομίας, ιδίως 
στις βιομηχανίες έντασης ενέργειας και 
πόρων.

Or. en

Τροπολογία 378
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει τις δυνατότητες της 
κυκλικής οικονομίας για τον 
εκσυγχρονισμό της οικονομίας της 
Ένωσης, τη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας και πόρων και τον 
μετασχηματισμό ολόκληρων βιομηχανικών 
τομέων και των αλυσίδων αξίας τους·

13. επισημαίνει τις δυνατότητες της 
κυκλικής οικονομίας για τον 
εκσυγχρονισμό και την απαλλαγή της 
οικονομίας της Ένωσης από τις 
ανθρακούχες εκπομπές, τη μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας και πόρων και τον 
μετασχηματισμό ολόκληρων βιομηχανικών 
τομέων και των αλυσίδων αξίας τους μέσω 
βιώσιμων διαδικασιών σχεδιασμού και 
παραγωγής προϊόντων, 
επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και 
επισκευής αγαθών και πόρων· χαιρετίζει, 
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εν προκειμένω, το νέο σχέδιο δράσης για 
την κυκλική οικονομία· καλεί την 
Επιτροπή να αυξήσει τα κίνητρα για την 
αύξηση της αποτελεσματικής 
χρησιμοποίησης των πόρων και της 
ανακύκλωσης στις βιομηχανικές 
διαδικασίες, στον κατασκευαστικό τομέα 
και στην κατανάλωση τελικών 
προϊόντων, καθώς και της χρήσης της 
βιομηχανικής απορριπτόμενης 
θερμότητας και ψύξης·

Or. en

Τροπολογία 379
Μαρία Σπυράκη Eva Maydell, François-Xavier Bellamy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει τις δυνατότητες της 
κυκλικής οικονομίας για τον 
εκσυγχρονισμό της οικονομίας της 
Ένωσης, τη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας και πόρων και τον 
μετασχηματισμό ολόκληρων βιομηχανικών 
τομέων και των αλυσίδων αξίας τους·

13. επισημαίνει τις δυνατότητες της 
κυκλικής οικονομίας για τον 
εκσυγχρονισμό της οικονομίας της 
Ένωσης, τη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας και πόρων, τον μετασχηματισμό 
ολόκληρων βιομηχανικών τομέων και των 
αλυσίδων αξίας τους και τη βελτίωση της 
στρατηγικής αυτονομίας στις πρώτες 
ύλες που απαιτούνται για την πράσινη και 
την ψηφιακή μετάβαση· πιστεύει, εν 
προκειμένω, ότι η χρήση μη 
ανακυκλώσιμων αποβλήτων και 
αποβλήτων βιομάζας στις βιομηχανικές 
διαδικασίες μπορεί να διαδραματίσει 
βασικό ρόλο στη στήριξη της απαλλαγής 
ορισμένων βιομηχανιών από τις 
ανθρακούχες εκπομπές· καλεί την 
Επιτροπή να αναλάβει άμεσα δράση για 
να εξασφαλίσει ότι οι βιομηχανίες 
μπορούν να έχουν ευρύτερη πρόσβαση σε 
αυτά τα είδη αποβλήτων.

Or. en
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Τροπολογία 380
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει τις δυνατότητες της 
κυκλικής οικονομίας για τον 
εκσυγχρονισμό της οικονομίας της 
Ένωσης, τη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας και πόρων και τον 
μετασχηματισμό ολόκληρων βιομηχανικών 
τομέων και των αλυσίδων αξίας τους·

13. επισημαίνει τις δυνατότητες της 
κυκλικής οικονομίας για τον 
εκσυγχρονισμό της οικονομίας της 
Ένωσης, τη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας και πόρων και τον 
μετασχηματισμό ολόκληρων βιομηχανικών 
τομέων και των αλυσίδων αξίας τους· 
υπογραμμίζει ότι για να μειωθεί η περιττή 
κατανάλωση απαιτείται μια πλήρως 
κυκλική οικονομία, προκειμένου να 
επιτευχθεί κλιματική ουδετερότητα έως 
το 2050, να ενισχυθεί η οικονομική μας 
ανταγωνιστικότητα και να διατηρηθεί το 
φυσικό μας περιβάλλον· ένα ευρωπαϊκό 
μοντέλο κυκλικής οικονομίας μπορεί να 
είναι χρήσιμο μόνο εάν έχουμε κοινή 
αγορά για την επαναχρησιμοποίηση των 
πρωτογενών και δευτερογενών πρώτων 
υλών.

Or. en

Τροπολογία 381
Tom Berendsen
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, 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, Seán Kelly, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει τις δυνατότητες της 
κυκλικής οικονομίας για τον 
εκσυγχρονισμό της οικονομίας της 

13. επισημαίνει τις δυνατότητες της 
κυκλικής οικονομίας για τον 
εκσυγχρονισμό της οικονομίας της 
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Ένωσης, τη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας και πόρων και τον 
μετασχηματισμό ολόκληρων βιομηχανικών 
τομέων και των αλυσίδων αξίας τους·

Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της 
δημιουργίας αγορών για λύσεις χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών και 
ανανεώσιμης ενέργειας που μπορούν να 
αντικαταστήσουν προϊόντα και υλικά με 
βάση τα ορυκτά καύσιμα, τη μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας και πόρων και τον 
μετασχηματισμό ολόκληρων βιομηχανικών 
τομέων και των αλυσίδων αξίας τους· 
επαναλαμβάνει ότι οι τομείς έχουν 
διαφορετικές πορείες και σημεία 
εκκίνησης για την απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές· καλεί, συνεπώς, 
την Επιτροπή να αναγνωρίσει τις 
ιδιαιτερότητες του τομέα και να τις 
συμπεριλάβει στην οικοσυστημική 
προσέγγιση·

Or. en

Τροπολογία 382
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Pierre Karleskind, Martina Dlabajová, Izaskun 
Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fredrick Federley, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Bart 
Groothuis, Andrus Ansip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει τις δυνατότητες της 
κυκλικής οικονομίας για τον 
εκσυγχρονισμό της οικονομίας της 
Ένωσης, τη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας και πόρων και τον 
μετασχηματισμό ολόκληρων βιομηχανικών 
τομέων και των αλυσίδων αξίας τους·

13. επισημαίνει τις δυνατότητες της 
κυκλικής οικονομίας για τον 
εκσυγχρονισμό της οικονομίας της 
Ένωσης, τη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας και πόρων, την παροχή 
κινήτρων για καινοτομία και τον 
μετασχηματισμό ολόκληρων βιομηχανικών 
τομέων και των αλυσίδων αξίας τους, με 
τεράστιες δυνατότητες δημιουργίας 
θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο· 
ενθαρρύνει την ανάπτυξη νέων 
τεχνολογιών και λύσεων οικολογικού 
σχεδιασμού για την πρόληψη των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων· τονίζει την 
ανάγκη εφαρμογής του νέου σχεδίου 
δράσης για την κυκλική οικονομία και 
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ενθάρρυνσης της βιώσιμης παραγωγής·

Or. en

Τροπολογία 383
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει τις δυνατότητες της 
κυκλικής οικονομίας για τον 
εκσυγχρονισμό της οικονομίας της 
Ένωσης, τη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας και πόρων και τον 
μετασχηματισμό ολόκληρων βιομηχανικών 
τομέων και των αλυσίδων αξίας τους·

13. πιστεύει ότι οι αρχές της 
κυκλικότητας πρέπει να βρίσκονται στο 
επίκεντρο του εκσυγχρονισμού της 
οικονομίας της Ένωσης, δίνοντας 
προτεραιότητα στη μείωση των αναγκών 
σε ενέργεια και πόρους και στον 
μετασχηματισμό ολόκληρων βιομηχανικών 
τομέων, των παραγωγικών της 
διαδικασιών, των επιχειρηματικών 
μοντέλων, των αλυσίδων αξίας και τελικά 
των προϊόντων και υπηρεσιών της· καλεί 
την Επιτροπή να θέσει τομεακούς 
στόχους αποδοτικότητας των πόρων και 
να εφαρμόσει μέτρα παρακολούθησης και 
ελέγχου βάσει μετρήσιμων και 
αξιόπιστων δεικτών·

Or. en

Τροπολογία 384
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Romana Jerković

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει τις δυνατότητες της 
κυκλικής οικονομίας για τον 
εκσυγχρονισμό της οικονομίας της 
Ένωσης, τη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας και πόρων και τον 

13. επισημαίνει τις δυνατότητες της 
κυκλικής οικονομίας για τον 
εκσυγχρονισμό της οικονομίας της 
Ένωσης, τη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας και πόρων και τον 
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μετασχηματισμό ολόκληρων βιομηχανικών 
τομέων και των αλυσίδων αξίας τους·

μετασχηματισμό ολόκληρων βιομηχανικών 
τομέων και των αλυσίδων αξίας τους· 
υπογραμμίζει ότι το κύμα ανακαινίσεων 
θα αποτελέσει μια ακόμα σημαντική 
ευκαιρία για πολλούς τομείς και για την 
ευρωπαϊκή κοινωνία κατά τη διάρκεια 
της περιβαλλοντικής μετάβασής της, 
λόγω του πολύ υψηλού 
πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος και 
αποτελέσματος μόχλευσης της 
κατασκευαστικής βιομηχανίας σε άλλους 
οικονομικούς τομείς·

Or. en

Τροπολογία 385
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει τις δυνατότητες της 
κυκλικής οικονομίας για τον 
εκσυγχρονισμό της οικονομίας της 
Ένωσης, τη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας και πόρων και τον 
μετασχηματισμό ολόκληρων βιομηχανικών 
τομέων και των αλυσίδων αξίας τους·

13. επισημαίνει τις δυνατότητες της 
κυκλικής οικονομίας για τον 
εκσυγχρονισμό της οικονομίας της 
Ένωσης, τη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας και πόρων και τον 
μετασχηματισμό ολόκληρων βιομηχανικών 
τομέων και των αλυσίδων αξίας τους· 
παρατηρεί ότι ο εν λόγω 
μετασχηματισμός θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί από την ίδια την αγορά 
και χωρίς να εξαναγκάσει ούτε να θέσει 
σε κίνδυνο τον κλάδο και την εσωτερική 
αγορά· τονίζει την ανάγκη να ληφθούν 
υπόψη το κλείσιμο επιχειρήσεων και οι 
απώλειες θέσεων εργασίας λόγω της 
βιομηχανικής μετάβασης·

Or. en

Τροπολογία 386
Dominique Riquet, Christophe Grudler
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει τις δυνατότητες της 
κυκλικής οικονομίας για τον 
εκσυγχρονισμό της οικονομίας της 
Ένωσης, τη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας και πόρων και τον 
μετασχηματισμό ολόκληρων βιομηχανικών 
τομέων και των αλυσίδων αξίας τους·

13. επισημαίνει τις δυνατότητες της 
κυκλικής οικονομίας για τον 
εκσυγχρονισμό της οικονομίας της 
Ένωσης, τη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας και πόρων και τον 
μετασχηματισμό ολόκληρων βιομηχανικών 
τομέων και των αλυσίδων αξίας τους· 
τονίζει τον ρόλο της κυκλικής οικονομίας 
στην εξασφάλιση του εφοδιασμού με 
πρώτες ύλες και της στρατηγικής 
αυτονομίας της Ένωσης· υπογραμμίζει 
ότι η βιομηχανία χάλυβα είναι ιδιαίτερα 
εκτεθειμένη στον αθέμιτο ανταγωνισμό·

Or. fr

Τροπολογία 387
Miapetra Kumpula-Natri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει τις δυνατότητες της 
κυκλικής οικονομίας για τον 
εκσυγχρονισμό της οικονομίας της 
Ένωσης, τη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας και πόρων και τον 
μετασχηματισμό ολόκληρων βιομηχανικών 
τομέων και των αλυσίδων αξίας τους·

13. επισημαίνει τις δυνατότητες της 
κυκλικής οικονομίας για τον 
εκσυγχρονισμό της οικονομίας της 
Ένωσης, τη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας και πόρων και τον 
μετασχηματισμό ολόκληρων βιομηχανικών 
τομέων και των αλυσίδων αξίας τους· και 
τη βελτίωση της στρατηγικής αυτονομίας 
για βασικές πρώτες ύλες που είναι 
αναγκαίες για την πράσινη και ψηφιακή 
μετάβαση·

Or. en

Τροπολογία 388
Miapetra Kumpula-Natri
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει τις δυνατότητες της 
κυκλικής οικονομίας για τον 
εκσυγχρονισμό της οικονομίας της 
Ένωσης, τη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας και πόρων και τον 
μετασχηματισμό ολόκληρων βιομηχανικών 
τομέων και των αλυσίδων αξίας τους·

13. επισημαίνει τις δυνατότητες της 
κυκλικής οικονομίας για τον 
εκσυγχρονισμό της οικονομίας της 
Ένωσης, τη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας και πόρων και τον 
μετασχηματισμό ολόκληρων βιομηχανικών 
τομέων και των αλυσίδων αξίας τους· η 
στρατηγική της ΕΕ για την έξυπνη 
ενοποίηση τομέων αποτελεί βασική 
πρωτοβουλία για τη βιώσιμη οικονομική 
ανάκαμψη.

Or. en

Τροπολογία 389
Marek Paweł Balt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει τις δυνατότητες της 
κυκλικής οικονομίας για τον 
εκσυγχρονισμό της οικονομίας της 
Ένωσης, τη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας και πόρων και τον 
μετασχηματισμό ολόκληρων βιομηχανικών 
τομέων και των αλυσίδων αξίας τους·

13. επισημαίνει τις δυνατότητες της 
κυκλικής οικονομίας για τον 
εκσυγχρονισμό της οικονομίας της 
Ένωσης, τη μείωση της κατανάλωσης 
ενεργειακών πόρων και τον 
μετασχηματισμό ολόκληρων βιομηχανικών 
τομέων και των αλυσίδων αξίας τους· και 
τη βελτίωση της στρατηγικής αυτονομίας 
για βασικές πρώτες ύλες που είναι 
αναγκαίες για την πράσινη και ψηφιακή 
μετάβαση·

Or. en

Τροπολογία 390
Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mohammed Chahim
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει τις δυνατότητες της 
κυκλικής οικονομίας για τον 
εκσυγχρονισμό της οικονομίας της 
Ένωσης, τη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας και πόρων και τον 
μετασχηματισμό ολόκληρων βιομηχανικών 
τομέων και των αλυσίδων αξίας τους·

13. θεωρεί ότι η κυκλική οικονομία 
πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας 
εκσυγχρονισμένης οικονομίας της 
Ένωσης, η Ένωση πρέπει να δώσει 
προτεραιότητα στη μείωση της χρήσης 
ενέργειας και πόρων και στον 
μετασχηματισμό ολόκληρων βιομηχανικών 
τομέων, των προϊόντων τους, των 
παραγωγικών διαδικασιών, των 
επιχειρηματικών μοντέλων και των 
αλυσίδων αξίας τους·

Or. en

Τροπολογία 391
Pietro Fiocchi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει τις δυνατότητες της 
κυκλικής οικονομίας για τον 
εκσυγχρονισμό της οικονομίας της 
Ένωσης, τη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας και πόρων και τον 
μετασχηματισμό ολόκληρων βιομηχανικών 
τομέων και των αλυσίδων αξίας τους·

13. επισημαίνει τις δυνατότητες της 
κυκλικής οικονομίας για τον 
εκσυγχρονισμό της οικονομίας της 
Ένωσης, τη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας και πόρων και τον 
μετασχηματισμό ολόκληρων βιομηχανικών 
τομέων και των αλυσίδων αξίας τους, με 
σκοπό τη διασφάλιση επαρκούς 
υποστήριξης σε αυτήν τη φάση 
μετασχηματισμού προς όλους τους 
οικονομικούς τομείς·

Or. it

Τροπολογία 392
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει τις δυνατότητες της 
κυκλικής οικονομίας για τον 
εκσυγχρονισμό της οικονομίας της 
Ένωσης, τη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας και πόρων και τον 
μετασχηματισμό ολόκληρων βιομηχανικών 
τομέων και των αλυσίδων αξίας τους·

13. επισημαίνει τις δυνατότητες της 
κυκλικής οικονομίας για τον 
εκσυγχρονισμό της οικονομίας της 
Ένωσης, τη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας και πόρων και τον 
μετασχηματισμό ολόκληρων βιομηχανικών 
τομέων και των αλυσίδων αξίας τους, 
συμπεριλαμβανομένης της υπεύθυνης και 
βιώσιμης διαχείρισης της αλυσίδας 
εφοδιασμού εντός και εκτός της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 393
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
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει τις δυνατότητες της 
κυκλικής οικονομίας για τον 
εκσυγχρονισμό της οικονομίας της 
Ένωσης, τη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας και πόρων και τον 
μετασχηματισμό ολόκληρων βιομηχανικών 
τομέων και των αλυσίδων αξίας τους·

13. επισημαίνει τις δυνατότητες της 
κυκλικής οικονομίας για τον 
εκσυγχρονισμό της οικονομίας της 
Ένωσης, τη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας και πόρων και τον 
μετασχηματισμό ολόκληρων βιομηχανικών 
τομέων και των αλυσίδων αξίας τους· τη 
βελτίωση της αυτονομίας και της 
ασφάλειας του εφοδιασμού στην ψηφιακή 
και πράσινη μετάβαση·

Or. en

Τροπολογία 394
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Γιώργος Γεωργίου, Sandra Pereira
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει τις δυνατότητες της 
κυκλικής οικονομίας για τον 
εκσυγχρονισμό της οικονομίας της 
Ένωσης, τη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας και πόρων και τον 
μετασχηματισμό ολόκληρων βιομηχανικών 
τομέων και των αλυσίδων αξίας τους·

13. επισημαίνει τις δυνατότητες της 
κυκλικής οικονομίας για τον 
εκσυγχρονισμό της οικονομίας της 
Ένωσης, τη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας και πόρων και τον 
μετασχηματισμό ολόκληρων βιομηχανικών 
τομέων και των αλυσίδων αξίας τους· 
συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης 
και της επαναχρησιμοποίησης για τη 
μείωση της εξάρτησης από τις πρώτες 
ύλες·

Or. en

Τροπολογία 395
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει τις δυνατότητες της 
κυκλικής οικονομίας για τον 
εκσυγχρονισμό της οικονομίας της 
Ένωσης, τη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας και πόρων και τον 
μετασχηματισμό ολόκληρων βιομηχανικών 
τομέων και των αλυσίδων αξίας τους·

13. επισημαίνει τις δυνατότητες της 
κυκλικής οικονομίας για τον 
εκσυγχρονισμό της οικονομίας της 
Ένωσης, τη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας και πόρων, τη βελτίωση της 
στρατηγικής της αυτονομίας σε βασικές 
πρώτες ύλες και τον μετασχηματισμό 
ολόκληρων βιομηχανικών τομέων και των 
αλυσίδων αξίας τους·

Or. en

Τροπολογία 396
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 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. επισημαίνει ότι ο εξηλεκτρισμός 
και η εξαερίωση των βιομηχανικών 
διαδικασιών που στοχεύουν στη μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
επιβαρύνουν σημαντικά τις βιομηχανίες, 
διότι απαιτούν όχι μόνο την αγορά νέων 
μηχανημάτων, αλλά και μεγάλες 
επενδύσεις σε υποδομές (όπως ηλεκτρικά 
δίκτυα, χωρητικότητα δικτύου, σταθμοί 
συμπιεστών), επομένως, έχουν σημαντικό 
αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητά τους· 
καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να 
καταρτίσει ένα σχέδιο που θα περιγράφει 
λεπτομερώς τα μέτρα που πρόκειται να 
ληφθούν σε επίπεδο Ένωσης, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η 
κινητοποίηση των κατάλληλων 
χρηματοοικονομικών πόρων για να 
καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση των 
απαραίτητων επενδύσεων για τις 
βιομηχανίες έντασης ενέργειας με σκοπό 
την επίτευξη μιας κλιματικά ουδέτερης 
οικονομίας της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης πρότασης για την 
αναλογική αύξηση των μηχανισμών 
αποζημιώσεων για τα κράτη μέλη με 
διαφορετικά σημεία εκκίνησης και κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ κάτω από τον μέσο όρο 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 397
Tiemo Wölken, Carlo Calenda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. υπογραμμίζει τον βασικό ρόλο που 
μπορεί να διαδραματίσει η ευρωπαϊκή 
βιομηχανία στην ενεργό προώθηση 
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φιλόδοξων περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών στόχων, 
συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· θεωρεί ότι για να 
υλοποιηθεί αυτό, η ΕΕ πρέπει να 
εξοπλιστεί με ένα γενικό και υποχρεωτικό 
πλαίσιο δέουσας επιμέλειας για τον 
εντοπισμό, την αποτροπή και τη 
συνεκτίμηση από τη βιομηχανία των 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
κινδύνων, επιπτώσεων, καταχρήσεων και 
βλαβών, στις εγχώριες και παγκόσμιες 
δραστηριότητές της, και σε όλες τις 
αλυσίδες εφοδιασμού, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί σαφήνεια στα ελάχιστα 
πρότυπα και να δημιουργηθούν ίσοι όροι 
ανταγωνισμού.

Or. en

Τροπολογία 398
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fabienne 
Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. τονίζει ότι το κύμα ανακαινίσεων 
παρέχει μεγάλες ευκαιρίες στον κτιριακό 
και ενεργειακό τομέα της ΕΕ και στις 
καινοτόμες λύσεις εάν τηρούνται πλήρως 
οι αρχές για την ενεργειακή απόδοση και 
την αποδοτική χρήση των πόρων· καλεί 
την Επιτροπή να αναπτύξει πρότυπα για 
τα υλικά, τον οικολογικό σχεδιασμό στον 
κτιριακό τομέα και τους ελέγχους· 
επισημαίνει την ανάγκη για κλιματικά 
ουδέτερα κτιριακά αποθέματα και την 
εναρμόνιση της βιώσιμης αξιολόγησης 
των κτιρίων στην Ευρώπη και να 
καταστεί δυνατή η ευκολότερη 
ενσωμάτωση δομικών κριτηρίων και 
κριτηρίων βιωσιμότητας στη διαδικασία 
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σχεδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 399
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. πιστεύει ότι η συμπεριφορά των 
καταναλωτών διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο στη βιομηχανική μετάβαση· 
ενθαρρύνει συνεπώς την αύξηση της 
διαφάνειας όσον αφορά το αποτύπωμα 
άνθρακα των τελικών προϊόντων σε 
ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους, το 
ανακυκλωμένο περιεχόμενο και τις 
κοινωνικά δίκαιες διαδικασίες 
παραγωγής για τους καταναλωτές· καλεί 
την Επιτροπή να αξιολογήσει τα μέσα για 
να κατευθύνει τις συμπεριφορές των 
καταναλωτών σε καθαρά και δίκαια 
προϊόντα και τεχνολογίες·

Or. en

Τροπολογία 400
Christian Ehler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. η ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσει και 
να επενδύσει σε νέες πηγές έξυπνης, 
βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα 
πρέπει, στο πλαίσιο αυτό, να αξιοποιήσει 
τις δυνατότητες που παραμένουν σε 
μεγάλο βαθμό αναξιοποίητες όσον αφορά 
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τη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων 
εργασίας στις δημιουργικές και 
πολιτιστικές βιομηχανίες, λόγω του 
σημαντικού τους αντίκτυπου σε τομείς 
όπως τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα, η 
δημιουργικότητα και η καινοτομία, η 
ψηφιοποίηση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 401
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. καλεί την Επιτροπή να θέσει 
συγκεκριμένους τομεακούς στόχους της 
ΕΕ για την αποδοτικότητα των πόρων 
και να τους συμπληρώσει με μια πιο 
ολοκληρωμένη προσέγγιση θέτοντας έναν 
συνολικό στόχο μείωσης της χρήσης 
πόρων με συγκεκριμένους δείκτες που θα 
συμπεριληφθούν στο Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο.

Or. en

Τροπολογία 402
Tom Berendsen
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Hildegard Bentele, Pilar 
del Castillo Vera, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Markus Pieper, Maria 
da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Μαρία Σπυράκη Jerzy 
Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. τονίζει ότι η βιομηχανική 
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στρατηγική θα πρέπει να αναπτυχθεί 
σύμφωνα με την Πράσινη Συμφωνία, τη 
στρατηγική για τις ΜΜΕ, τη στρατηγική 
για τα δεδομένα και το σχέδιο δράσης για 
την κυκλική οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 403
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri 
Pekkarinen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola 
Danti, Fredrick Federley, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, Andrus 
Ansip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. τονίζει τις δυνατότητες της 
πράσινης κινητικότητας για τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την 
ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας 
και τη μείωση των εκπομπών από τον 
τομέα των μεταφορών· ζητεί 
περισσότερες επενδύσεις σε τρένα 
υψηλής ταχύτητας και την ανακαίνιση 
των σιδηροδρομικών δικτύων μεταξύ 
των πόλεων και περισσότερες επενδύσεις 
στις δημόσιες συγκοινωνίες με τη χρήση 
κυψελών καυσίμων και υδρογόνου· 
τονίζει την ανάγκη προώθησης της 
πράσινης κινητικότητας επενδύοντας σε 
καλύτερες υποδομές, όπως στη 
μεγαλύτερη διάδοση των σταθμών 
φόρτισης· θεωρεί ότι η αύξηση της 
πυκνότητας των σταθμών φόρτισης θα 
επιτρέψει στην αγορά ηλεκτρικών 
οχημάτων να επεκταθεί σημαντικά και 
ταχύτερα, επιφέροντας θετικό αντίκτυπο 
στο αποτύπωμα άνθρακα· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή να υποβάλει μια 
ευρείας κλίμακας στρατηγική για την 
ανάπτυξη υποδομών ταχείας φόρτισης 
ηλεκτρικών οχημάτων, με σκοπό την 
εξασφάλιση της αποδοχής των 
ηλεκτρικών οχημάτων από τους 
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καταναλωτές, διαβεβαιώνοντάς τους για 
τις δυνατότητες της τεχνολογίας και 
παρέχοντάς τους πρόσβαση σε ένα πυκνό 
δίκτυο συμβατών υποδομών φόρτισης, 
καθώς και την υποστήριξη της 
ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας·

Or. en

Τροπολογία 404
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Massimiliano Smeriglio, 
Carlo Calenda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. τονίζει τις δυνατότητες των 
πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων 
στην προώθηση της καινοτομίας, οι 
οποίοι λειτουργούν ως καταλύτες για την 
αλλαγή σε άλλους τομείς και ενθαρρύνουν 
την εφευρετικότητα και την πρόοδο· 
επισημαίνει ότι οι καινοτόμοι οικονομικοί 
τομείς εξαρτώνται όλο και περισσότερο 
από τη δημιουργικότητα για να 
διατηρήσουν το ανταγωνιστικό τους 
πλεονέκτημα· επισημαίνει, επίσης, ότι με 
την εμφάνιση σταδιακά σύνθετων, 
δημιουργικών και αλληλένδετων 
επιχειρηματικών μοντέλων, οι 
πολιτιστικοί και δημιουργικοί τομείς 
καθίστανται ολοένα και πιο 
αποφασιστικές συνιστώσες σχεδόν κάθε 
προϊόντος και υπηρεσίας· ως εκ τούτου, 
πιστεύει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να 
βασιστεί στα δημιουργικά και πολιτιστικά 
περιουσιακά στοιχεία της και καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν 
επαρκή προσοχή στους πολιτιστικούς και 
δημιουργικούς τομείς στην ανάπτυξη 
ενός ολοκληρωμένου, συνεκτικού και 
μακροπρόθεσμου πλαισίου βιομηχανικής 
πολιτικής, καθώς και στην πρόσβαση σε 
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προγράμματα χρηματοδότησης·

Or. en

Τροπολογία 405
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 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. υπενθυμίζει το στρατηγικό σχέδιο 
της ΕΕ για το 2019 όσον αφορά τον 
ανταγωνιστικό μετασχηματισμό των 
ενεργοβόρων βιομηχανιών, επίκεντρο του 
οποίο αποτελεί η διαχείριση της 
μετάβασης, διατηρώντας παράλληλα τις 
ευρωπαϊκές βιομηχανίες ανταγωνιστικές 
και καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει τη 
σύστασή της για την προώθηση του 
εκτοπισμού των εισαγωγών από τρίτες 
χώρες που δεν πληρούν επαρκώς τα 
περιβαλλοντικά πρότυπα και την παροχή 
κινήτρων για υψηλότερα επίπεδα 
κλιματικής φιλοδοξίας από τους 
παγκόσμιους εμπορικούς εταίρους της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 406
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, François-Xavier Bellamy, Μαρία Σπυράκη Jerzy Buzek, Seán 
Kelly, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. η ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσει και 
να επενδύσει σε νέες πηγές έξυπνης, 
βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα 
πρέπει, στο πλαίσιο αυτό, να αξιοποιήσει 
τις δυνατότητες που παραμένουν σε 
μεγάλο βαθμό αναξιοποίητες όσον αφορά 
τη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων 
εργασίας στις δημιουργικές και 
πολιτιστικές βιομηχανίες, λόγω του 
σημαντικού τους αντίκτυπου σε τομείς 
όπως τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα, η 
δημιουργικότητα και η καινοτομία, η 
ψηφιοποίηση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 407
Tom Berendsen
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Hildegard Bentele, Pilar del Castillo 
Vera, Sara Skyttedal, Markus Pieper, Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, Μαρία 
Σπυράκη Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. θεωρεί ότι υπάρχουν σημαντικές 
δυνατότητες στις εγχώριες και παγκόσμιες 
αγορές για τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών 
και βιώσιμα προϊόντα, διαδικασίες και 
υπηρεσίες σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, 
από τις πρώτες ύλες έως τις ενεργοβόρες 
βιομηχανίες, την μεταποίηση και τον 
τομέα των βιομηχανικών υπηρεσιών· 
θεωρεί, επιπλέον, ότι ο νόμος για το κλίμα 
αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την 
ενσωμάτωση των κλιματικών στόχων 
στην ενωσιακή νομοθεσία· πιστεύει ότι 
απαιτείται επίσης ένα πιο ολιστικό και 
συστηματικό πλαίσιο για να διασφαλιστεί 
συνοχή πολιτικής σε όλες τις πολιτικές της 
Ένωσης και μια ομοιογενής προσέγγιση 

14. θεωρεί ότι υπάρχουν σημαντικές 
δυνατότητες στις εγχώριες και παγκόσμιες 
αγορές για τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών 
και βιώσιμα προϊόντα, διαδικασίες και 
υπηρεσίες σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, 
από τις πρώτες ύλες έως τις ενεργοβόρες 
βιομηχανίες, την μεταποίηση και τον 
τομέα των βιομηχανικών υπηρεσιών· 
θεωρεί, επιπλέον, ότι ο νόμος για το κλίμα 
αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την 
ενσωμάτωση της κλιματικής 
ουδετερότητας στην ενωσιακή νομοθεσία· 
πιστεύει ότι απαιτείται ένα πιο ολιστικό 
και συστηματικό πλαίσιο πολιτικής για να 
διασφαλιστεί συνοχή πολιτικής σε όλες τις 
πολιτικές της Ένωσης και μια ομοιογενής 
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διακυβέρνησης σε όλους τους τομείς 
πολιτικής, ανοίγοντας τον δρόμο για μια 
σαφή και σταθερή στρατηγική για τις 
ευρωπαϊκές βιομηχανίες·

προσέγγιση διακυβέρνησης σε όλους τους 
τομείς πολιτικής, ανοίγοντας τον δρόμο για 
μια σαφή και σταθερή στρατηγική για τις 
ευρωπαϊκές βιομηχανίες, παρέχοντας την 
απαραίτητη ασφάλεια δικαίου και 
προβλεψιμότητα ώστε να διατηρηθεί ένα 
ευνοϊκό περιβάλλον για μελλοντοστραφείς 
επενδύσεις· πιστεύει ότι για να είναι 
επιτυχής η ενεργειακή μετάβαση, η 
Ευρώπη θα χρειαστεί σημαντική 
ποσότητα χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών και οικονομικά προσιτής 
ανανεώσιμης ενέργειας, μεταξύ άλλων 
από τρίτες χώρες, για να αυξήσει την 
ενεργειακή απόδοση σε όλους τους τομείς 
και να υποστηρίξει τις υποδομές και ζητεί 
στρατηγικές πρωτοβουλίες εντός της ΕΕ, 
καθώς και η ενεργειακή πολιτική να 
αποτελέσει το επίκεντρο της εξωτερικής 
πολιτικής και της πολιτικής γειτονίας της 
ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης 
χρηματοδοτικής στήριξης για συμμαχίες 
υδρογόνου και πράσινης ενέργειας με 
αφρικανικές/αραβικές χώρες· οι εν λόγω 
συμμαχίες θα πρέπει επίσης να αποτελούν 
μέρος εμπορικών συμφωνιών· τονίζει τη 
σημασία των ισχυρών συμμαχιών για την 
αντιμετώπιση της έλλειψης πόρων και 
πρώτων υλών·

Or. en

Τροπολογία 408
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri 
Pekkarinen, Valérie Hayer, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fabienne Keller, 
Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. θεωρεί ότι υπάρχουν σημαντικές 
δυνατότητες στις εγχώριες και παγκόσμιες 
αγορές για τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών 
και βιώσιμα προϊόντα, διαδικασίες και 
υπηρεσίες σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, 

14. θεωρεί ότι, εάν πληρούνται οι 
κατάλληλες κανονιστικές, τεχνολογικές 
και οικονομικές προϋποθέσεις, υπάρχουν 
σημαντικές δυνατότητες στις εγχώριες και 
παγκόσμιες αγορές για τεχνολογίες 
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από τις πρώτες ύλες έως τις ενεργοβόρες 
βιομηχανίες, την μεταποίηση και τον 
τομέα των βιομηχανικών υπηρεσιών· 
θεωρεί, επιπλέον, ότι ο νόμος για το κλίμα 
αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την 
ενσωμάτωση των κλιματικών στόχων στην 
ενωσιακή νομοθεσία· πιστεύει ότι 
απαιτείται επίσης ένα πιο ολιστικό και 
συστηματικό πλαίσιο για να διασφαλιστεί 
συνοχή πολιτικής σε όλες τις πολιτικές της 
Ένωσης και μια ομοιογενής προσέγγιση 
διακυβέρνησης σε όλους τους τομείς 
πολιτικής, ανοίγοντας τον δρόμο για μια 
σαφή και σταθερή στρατηγική για τις 
ευρωπαϊκές βιομηχανίες·

χαμηλών εκπομπών και βιώσιμα προϊόντα, 
διαδικασίες και υπηρεσίες σε ολόκληρη 
την αλυσίδα αξίας, από τις πρώτες ύλες 
έως τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, την 
μεταποίηση και τον τομέα των 
βιομηχανικών υπηρεσιών· θεωρεί, 
επιπλέον, ότι ο νόμος για το κλίμα 
αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την 
ενσωμάτωση των κλιματικών στόχων του 
2030 και του 2050 στην ενωσιακή 
νομοθεσία· πιστεύει ότι απαιτείται επίσης 
ένα πιο ολιστικό και συστηματικό πλαίσιο 
για να διασφαλιστεί συνοχή πολιτικής σε 
όλες τις πολιτικές της Ένωσης και μια 
ομοιογενής προσέγγιση διακυβέρνησης σε 
όλους τους τομείς πολιτικής, ανοίγοντας 
τον δρόμο για μια σαφή και σταθερή 
στρατηγική για τις ευρωπαϊκές 
βιομηχανίες, παρέχοντας την απαραίτητη 
ασφάλεια δικαίου για τους επενδυτές, 
ιδίως τις ΜΜΕ· θεωρεί ότι ο 
βιομηχανικός πράσινος μετασχηματισμός 
απαιτεί δημόσιες και ιδιωτικές 
επενδύσεις υπέρ της ανάπτυξης της 
βιώσιμης κινητικότητας, της απαλλαγής 
της βιομηχανίας, και ιδιαίτερα της 
ενέργειας, από τις ανθρακούχες εκπομπές 
και της ανακαίνισης κτιρίων·

Or. en

Τροπολογία 409
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz, Carlo Calenda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. θεωρεί ότι υπάρχουν σημαντικές 
δυνατότητες στις εγχώριες και παγκόσμιες 
αγορές για τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών 
και βιώσιμα προϊόντα, διαδικασίες και 
υπηρεσίες σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, 
από τις πρώτες ύλες έως τις ενεργοβόρες 
βιομηχανίες, την μεταποίηση και τον 

14. θεωρεί ότι υπάρχουν σημαντικές 
δυνατότητες στις εγχώριες και παγκόσμιες 
αγορές για τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών 
και βιώσιμα προϊόντα, διαδικασίες και 
υπηρεσίες σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, 
από τις πρώτες ύλες έως τις ενεργοβόρες 
βιομηχανίες, την μεταποίηση και τον 
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τομέα των βιομηχανικών υπηρεσιών· 
θεωρεί, επιπλέον, ότι ο νόμος για το κλίμα 
αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την 
ενσωμάτωση των κλιματικών στόχων στην 
ενωσιακή νομοθεσία· πιστεύει ότι 
απαιτείται επίσης ένα πιο ολιστικό και 
συστηματικό πλαίσιο για να διασφαλιστεί 
συνοχή πολιτικής σε όλες τις πολιτικές της 
Ένωσης και μια ομοιογενής προσέγγιση 
διακυβέρνησης σε όλους τους τομείς 
πολιτικής, ανοίγοντας τον δρόμο για μια 
σαφή και σταθερή στρατηγική για τις 
ευρωπαϊκές βιομηχανίες·

τομέα των βιομηχανικών υπηρεσιών· 
υπογραμμίζει την ανάγκη δημιουργίας και 
ενίσχυσης των υφιστάμενων και νέων 
αγορών και αλυσίδων αξίας για 
τεχνολογίες και προϊόντα χαμηλών 
εκπομπών εντός της ΕΕ, προκειμένου να 
επιτευχθεί η ευρωπαϊκή υπεροχή σε 
αυτούς τους τομείς και να καταστεί ο 
μετασχηματισμός προς την κλιματική 
ουδετερότητα βιώσιμη επιχειρηματική 
προοπτική για τη βιομηχανία, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ· 
θεωρεί, επιπλέον, ότι ο νόμος για το κλίμα 
αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την 
ενσωμάτωση των κλιματικών στόχων στην 
ενωσιακή νομοθεσία· πιστεύει ότι 
απαιτείται επίσης ένα πιο ολιστικό, 
συστηματικό και ευνοϊκό πλαίσιο για να 
διασφαλιστεί συνοχή πολιτικής σε όλες τις 
πολιτικές της Ένωσης και μια ομοιογενής 
προσέγγιση διακυβέρνησης σε όλους τους 
τομείς πολιτικής, ανοίγοντας τον δρόμο για 
μια σαφή και προβλέψιμη στρατηγική για 
τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες·

Or. en

Τροπολογία 410
Μαρία Σπυράκη Tom Berendsen, François-Xavier Bellamy, Eva Maydell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. θεωρεί ότι υπάρχουν σημαντικές 
δυνατότητες στις εγχώριες και παγκόσμιες 
αγορές για τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών 
και βιώσιμα προϊόντα, διαδικασίες και 
υπηρεσίες σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, 
από τις πρώτες ύλες έως τις ενεργοβόρες 
βιομηχανίες, την μεταποίηση και τον 
τομέα των βιομηχανικών υπηρεσιών· 
θεωρεί, επιπλέον, ότι ο νόμος για το κλίμα 
αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την 
ενσωμάτωση των κλιματικών στόχων στην 
ενωσιακή νομοθεσία· πιστεύει ότι 

14. θεωρεί ότι υπάρχουν σημαντικές 
δυνατότητες στις εγχώριες και παγκόσμιες 
αγορές για τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών 
και βιώσιμα προϊόντα, διαδικασίες και 
υπηρεσίες σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, 
από τις πρώτες ύλες έως τις ενεργοβόρες 
βιομηχανίες, την μεταποίηση και τον 
τομέα των βιομηχανικών υπηρεσιών· 
θεωρεί ότι η μεγαλύτερη στρατηγική 
αυτονομία θα πρέπει να αποτελεί 
προτεραιότητα σε συγκεκριμένους τομείς, 
για παράδειγμα στις βασικές 
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απαιτείται επίσης ένα πιο ολιστικό και 
συστηματικό πλαίσιο για να διασφαλιστεί 
συνοχή πολιτικής σε όλες τις πολιτικές της 
Ένωσης και μια ομοιογενής προσέγγιση 
διακυβέρνησης σε όλους τους τομείς 
πολιτικής, ανοίγοντας τον δρόμο για μια 
σαφή και σταθερή στρατηγική για τις 
ευρωπαϊκές βιομηχανίες·

φαρμακευτικές ουσίες, τον ιατρικό 
εξοπλισμό και τα μέταλλα και τα ορυκτά 
που χρειάζονται σε μεγαλύτερες 
ποσότητες για την πράσινη και ψηφιακή 
μετάβαση· θεωρεί, επιπλέον, ότι ο νόμος 
για το κλίμα αποτελεί ένα πρώτο βήμα για 
την ενσωμάτωση των κλιματικών στόχων 
στην ενωσιακή νομοθεσία· πιστεύει ότι 
απαιτείται επίσης ένα πιο ολιστικό και 
συστηματικό πλαίσιο για να διασφαλιστεί 
συνοχή πολιτικής σε όλες τις πολιτικές της 
Ένωσης και μια ομοιογενής προσέγγιση 
διακυβέρνησης σε όλους τους τομείς 
πολιτικής, ανοίγοντας τον δρόμο για μια 
σαφή και σταθερή στρατηγική για τις 
ευρωπαϊκές βιομηχανίες·

Or. en

Τροπολογία 411
Marek Paweł Balt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. θεωρεί ότι υπάρχουν σημαντικές 
δυνατότητες στις εγχώριες και παγκόσμιες 
αγορές για τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών 
και βιώσιμα προϊόντα, διαδικασίες και 
υπηρεσίες σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, 
από τις πρώτες ύλες έως τις ενεργοβόρες 
βιομηχανίες, την μεταποίηση και τον 
τομέα των βιομηχανικών υπηρεσιών· 
θεωρεί, επιπλέον, ότι ο νόμος για το κλίμα 
αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την 
ενσωμάτωση των κλιματικών στόχων στην 
ενωσιακή νομοθεσία· πιστεύει ότι 
απαιτείται επίσης ένα πιο ολιστικό και 
συστηματικό πλαίσιο για να διασφαλιστεί 
συνοχή πολιτικής σε όλες τις πολιτικές της 
Ένωσης και μια ομοιογενής προσέγγιση 
διακυβέρνησης σε όλους τους τομείς 
πολιτικής, ανοίγοντας τον δρόμο για μια 
σαφή και σταθερή στρατηγική για τις 

14. θεωρεί ότι υπάρχουν σημαντικές 
δυνατότητες στις εγχώριες και παγκόσμιες 
αγορές για τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών 
και βιώσιμα προϊόντα, διαδικασίες και 
υπηρεσίες σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, 
από τις πρώτες ύλες έως τις ενεργοβόρες 
βιομηχανίες, την μεταποίηση και τον 
τομέα των βιομηχανικών υπηρεσιών· 
θεωρεί ότι η ανοικτή στρατηγική 
αυτονομία θα πρέπει να αποτελεί 
προτεραιότητα σε συγκεκριμένους τομείς, 
για παράδειγμα στις βασικές 
φαρμακευτικές ουσίες, τον ιατρικό 
εξοπλισμό και τα μέταλλα και τα ορυκτά 
που χρειάζονται σε μεγαλύτερες 
ποσότητες για την πράσινη και ψηφιακή 
μετάβαση· θεωρεί, επιπλέον, ότι ο νόμος 
για το κλίμα αποτελεί ένα πρώτο βήμα για 
την ενσωμάτωση των κλιματικών στόχων 
στην ενωσιακή νομοθεσία· πιστεύει ότι 
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ευρωπαϊκές βιομηχανίες· απαιτείται επίσης ένα πιο ολιστικό και 
συστηματικό πλαίσιο για να διασφαλιστεί 
συνοχή πολιτικής σε όλες τις πολιτικές της 
Ένωσης και μια ομοιογενής προσέγγιση 
διακυβέρνησης σε όλους τους τομείς 
πολιτικής, ανοίγοντας τον δρόμο για μια 
σαφή και σταθερή στρατηγική για τις 
ευρωπαϊκές βιομηχανίες·

Or. en

Τροπολογία 412
Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mohammed Chahim, Josianne Cutajar, 
Łukasz Kohut, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. θεωρεί ότι υπάρχουν σημαντικές 
δυνατότητες στις εγχώριες και παγκόσμιες 
αγορές για τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών 
και βιώσιμα προϊόντα, διαδικασίες και 
υπηρεσίες σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, 
από τις πρώτες ύλες έως τις ενεργοβόρες 
βιομηχανίες, την μεταποίηση και τον 
τομέα των βιομηχανικών υπηρεσιών· 
θεωρεί, επιπλέον, ότι ο νόμος για το κλίμα 
αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την 
ενσωμάτωση των κλιματικών στόχων στην 
ενωσιακή νομοθεσία· πιστεύει ότι 
απαιτείται επίσης ένα πιο ολιστικό και 
συστηματικό πλαίσιο για να διασφαλιστεί 
συνοχή πολιτικής σε όλες τις πολιτικές της 
Ένωσης και μια ομοιογενής προσέγγιση 
διακυβέρνησης σε όλους τους τομείς 
πολιτικής, ανοίγοντας τον δρόμο για μια 
σαφή και σταθερή στρατηγική για τις 
ευρωπαϊκές βιομηχανίες·

14. θεωρεί ότι υπάρχουν σημαντικές 
δυνατότητες στις εγχώριες και παγκόσμιες 
αγορές και παγκόσμια ηγεσία της ΕΕ για 
τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών και 
βιώσιμα προϊόντα, διαδικασίες και 
υπηρεσίες σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, 
από τις πρώτες ύλες έως τις ενεργοβόρες 
βιομηχανίες, την μεταποίηση και τον 
τομέα των βιομηχανικών υπηρεσιών· 
θεωρεί ότι οι τεχνολογίες ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, ειδικότερα, θα πρέπει 
να θεωρηθούν στρατηγικές και να έχουν 
προτεραιότητα στη νέα βιομηχανική 
πολιτική της ΕΕ· θεωρεί, επιπλέον, ότι ο 
νόμος για το κλίμα αποτελεί ένα πρώτο 
βήμα για την ενσωμάτωση των κλιματικών 
στόχων στην ενωσιακή νομοθεσία· 
πιστεύει ότι απαιτείται επίσης ένα πιο 
ολιστικό και συστηματικό πλαίσιο για να 
διασφαλιστεί συνοχή πολιτικής σε όλες τις 
πολιτικές της Ένωσης και μια ομοιογενής 
προσέγγιση διακυβέρνησης σε όλους τους 
τομείς πολιτικής, ανοίγοντας τον δρόμο για 
μια σαφή και σταθερή στρατηγική για τις 
ευρωπαϊκές βιομηχανίες·

Or. en
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Τροπολογία 413
Carlo Calenda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. θεωρεί ότι υπάρχουν σημαντικές 
δυνατότητες στις εγχώριες και παγκόσμιες 
αγορές για τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών 
και βιώσιμα προϊόντα, διαδικασίες και 
υπηρεσίες σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, 
από τις πρώτες ύλες έως τις ενεργοβόρες 
βιομηχανίες, την μεταποίηση και τον 
τομέα των βιομηχανικών υπηρεσιών· 
θεωρεί, επιπλέον, ότι ο νόμος για το κλίμα 
αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την 
ενσωμάτωση των κλιματικών στόχων στην 
ενωσιακή νομοθεσία· πιστεύει ότι 
απαιτείται επίσης ένα πιο ολιστικό και 
συστηματικό πλαίσιο για να διασφαλιστεί 
συνοχή πολιτικής σε όλες τις πολιτικές της 
Ένωσης και μια ομοιογενής προσέγγιση 
διακυβέρνησης σε όλους τους τομείς 
πολιτικής, ανοίγοντας τον δρόμο για μια 
σαφή και σταθερή στρατηγική για τις 
ευρωπαϊκές βιομηχανίες·

14. θεωρεί ότι υπάρχουν σημαντικές 
δυνατότητες στις εγχώριες και παγκόσμιες 
αγορές για τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών 
και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
βιώσιμα προϊόντα, διαδικασίες και 
υπηρεσίες που υποστηρίζουν μια ισχυρή 
αλυσίδα αξίας σε ρηξικέλευθες και 
καινοτόμες τεχνολογίες ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και καθαρές τεχνολογίες, 
από τις πρώτες ύλες έως τις ενεργοβόρες 
βιομηχανίες, την μεταποίηση και τον 
τομέα των βιομηχανικών υπηρεσιών· 
θεωρεί, επιπλέον, ότι ο νόμος για το κλίμα 
αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την 
ενσωμάτωση των κλιματικών στόχων στην 
ενωσιακή νομοθεσία· πιστεύει ότι 
απαιτείται επίσης ένα πιο ολιστικό και 
συστηματικό πλαίσιο για να διασφαλιστεί 
συνοχή πολιτικής σε όλες τις πολιτικές της 
Ένωσης και μια ομοιογενής προσέγγιση 
διακυβέρνησης σε όλους τους τομείς 
πολιτικής, ανοίγοντας τον δρόμο για μια 
σαφή και σταθερή στρατηγική για τις 
ευρωπαϊκές βιομηχανίες·

Or. en

Τροπολογία 414
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. θεωρεί ότι υπάρχουν σημαντικές 
δυνατότητες στις εγχώριες και παγκόσμιες 

14. θεωρεί ότι υπάρχουν δυνατότητες 
στις εγχώριες και παγκόσμιες αγορές για 
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αγορές για τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών 
και βιώσιμα προϊόντα, διαδικασίες και 
υπηρεσίες σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, 
από τις πρώτες ύλες έως τις ενεργοβόρες 
βιομηχανίες, την μεταποίηση και τον 
τομέα των βιομηχανικών υπηρεσιών· 
θεωρεί, επιπλέον, ότι ο νόμος για το κλίμα 
αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την 
ενσωμάτωση των κλιματικών στόχων 
στην ενωσιακή νομοθεσία· πιστεύει ότι 
απαιτείται επίσης ένα πιο ολιστικό και 
συστηματικό πλαίσιο για να διασφαλιστεί 
συνοχή πολιτικής σε όλες τις πολιτικές της 
Ένωσης και μια ομοιογενής προσέγγιση 
διακυβέρνησης σε όλους τους τομείς 
πολιτικής, ανοίγοντας τον δρόμο για μια 
σαφή και σταθερή στρατηγική για τις 
ευρωπαϊκές βιομηχανίες·

τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών και 
βιώσιμα προϊόντα, διαδικασίες και 
υπηρεσίες σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, 
από τις πρώτες ύλες έως τις ενεργοβόρες 
βιομηχανίες, την μεταποίηση και τον 
τομέα των βιομηχανικών υπηρεσιών· 
πιστεύει ότι απαιτείται επίσης ένα πιο 
ολιστικό και συστηματικό πλαίσιο για να 
διασφαλιστεί συνοχή πολιτικής σε όλες τις 
πολιτικές της Ένωσης και μια ομοιογενής 
προσέγγιση διακυβέρνησης σε όλους τους 
τομείς πολιτικής, ανοίγοντας τον δρόμο για 
μια σαφή και σταθερή στρατηγική για τις 
ευρωπαϊκές βιομηχανίες·

Or. en

Τροπολογία 415
Angelika Winzig, Tom Berendsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. θεωρεί ότι υπάρχουν σημαντικές 
δυνατότητες στις εγχώριες και παγκόσμιες 
αγορές για τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών 
και βιώσιμα προϊόντα, διαδικασίες και 
υπηρεσίες σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, 
από τις πρώτες ύλες έως τις ενεργοβόρες 
βιομηχανίες, την μεταποίηση και τον 
τομέα των βιομηχανικών υπηρεσιών· 
θεωρεί, επιπλέον, ότι ο νόμος για το κλίμα 
αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την 
ενσωμάτωση των κλιματικών στόχων στην 
ενωσιακή νομοθεσία· πιστεύει ότι 
απαιτείται επίσης ένα πιο ολιστικό και 
συστηματικό πλαίσιο για να διασφαλιστεί 
συνοχή πολιτικής σε όλες τις πολιτικές της 
Ένωσης και μια ομοιογενής προσέγγιση 
διακυβέρνησης σε όλους τους τομείς 
πολιτικής, ανοίγοντας τον δρόμο για μια 

14. θεωρεί ότι υπάρχουν σημαντικές 
δυνατότητες στις εγχώριες και παγκόσμιες 
αγορές για τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών 
και βιώσιμα προϊόντα, διαδικασίες και 
υπηρεσίες σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, 
από τις πρώτες ύλες έως τις ενεργοβόρες 
βιομηχανίες, την μεταποίηση και τον 
τομέα των βιομηχανικών υπηρεσιών· 
θεωρεί, επιπλέον, ότι ο νόμος για το κλίμα 
αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την 
ενσωμάτωση των κλιματικών στόχων στην 
ενωσιακή νομοθεσία και προτρέπει την 
Επιτροπή να θέσει επίσης βιομηχανικούς 
στόχους που θα κατοχυρωθούν στη 
νομοθεσία της Ένωσης· πιστεύει ότι 
απαιτείται επίσης ένα πιο ολιστικό και 
συστηματικό πλαίσιο για να διασφαλιστεί 
συνοχή πολιτικής σε όλες τις πολιτικές της 
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σαφή και σταθερή στρατηγική για τις 
ευρωπαϊκές βιομηχανίες·

Ένωσης και μια ομοιογενής προσέγγιση 
διακυβέρνησης σε όλους τους τομείς 
πολιτικής, ανοίγοντας τον δρόμο για μια 
σαφή και σταθερή στρατηγική για τις 
ευρωπαϊκές βιομηχανίες·

Or. en

Τροπολογία 416
Pietro Fiocchi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. θεωρεί ότι υπάρχουν σημαντικές 
δυνατότητες στις εγχώριες και παγκόσμιες 
αγορές για τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών 
και βιώσιμα προϊόντα, διαδικασίες και 
υπηρεσίες σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, 
από τις πρώτες ύλες έως τις ενεργοβόρες 
βιομηχανίες, την μεταποίηση και τον 
τομέα των βιομηχανικών υπηρεσιών· 
θεωρεί, επιπλέον, ότι ο νόμος για το κλίμα 
αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την 
ενσωμάτωση των κλιματικών στόχων στην 
ενωσιακή νομοθεσία· πιστεύει ότι 
απαιτείται επίσης ένα πιο ολιστικό και 
συστηματικό πλαίσιο για να διασφαλιστεί 
συνοχή πολιτικής σε όλες τις πολιτικές της 
Ένωσης και μια ομοιογενής προσέγγιση 
διακυβέρνησης σε όλους τους τομείς 
πολιτικής, ανοίγοντας τον δρόμο για μια 
σαφή και σταθερή στρατηγική για τις 
ευρωπαϊκές βιομηχανίες·

14. θεωρεί ότι υπάρχουν σημαντικές 
δυνατότητες στις εγχώριες και παγκόσμιες 
αγορές για τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών 
και βιώσιμα προϊόντα, διαδικασίες και 
υπηρεσίες σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, 
από τις πρώτες ύλες έως τις ενεργοβόρες 
βιομηχανίες, την μεταποίηση και τον 
τομέα των βιομηχανικών υπηρεσιών, 
καθώς και πολλές πολύ μικρές, μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη 
πράσινων τεχνολογιών, προϊόντων και 
υπηρεσιών· θεωρεί, επιπλέον, ότι ο νόμος 
για το κλίμα αποτελεί ένα πρώτο βήμα για 
την ενσωμάτωση των κλιματικών στόχων 
στην ενωσιακή νομοθεσία· πιστεύει ότι 
απαιτείται επίσης ένα πιο ολιστικό και 
συστηματικό πλαίσιο για να διασφαλιστεί 
συνοχή πολιτικής σε όλες τις πολιτικές της 
Ένωσης και μια ομοιογενής προσέγγιση 
διακυβέρνησης σε όλους τους τομείς 
πολιτικής, ανοίγοντας τον δρόμο για μια 
σαφή και σταθερή στρατηγική για τις 
ευρωπαϊκές βιομηχανίες·

Or. it

Τροπολογία 417
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
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Andrea Caroppo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. θεωρεί ότι υπάρχουν σημαντικές 
δυνατότητες στις εγχώριες και παγκόσμιες 
αγορές για τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών 
και βιώσιμα προϊόντα, διαδικασίες και 
υπηρεσίες σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, 
από τις πρώτες ύλες έως τις ενεργοβόρες 
βιομηχανίες, την μεταποίηση και τον 
τομέα των βιομηχανικών υπηρεσιών· 
θεωρεί, επιπλέον, ότι ο νόμος για το κλίμα 
αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την 
ενσωμάτωση των κλιματικών στόχων 
στην ενωσιακή νομοθεσία· πιστεύει ότι 
απαιτείται επίσης ένα πιο ολιστικό και 
συστηματικό πλαίσιο για να διασφαλιστεί 
συνοχή πολιτικής σε όλες τις πολιτικές της 
Ένωσης και μια ομοιογενής προσέγγιση 
διακυβέρνησης σε όλους τους τομείς 
πολιτικής, ανοίγοντας τον δρόμο για μια 
σαφή και σταθερή στρατηγική για τις 
ευρωπαϊκές βιομηχανίες·

14. θεωρεί ότι υπάρχουν σημαντικές 
δυνατότητες στις εγχώριες και παγκόσμιες 
αγορές για τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών 
και βιώσιμα προϊόντα, διαδικασίες και 
υπηρεσίες σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, 
από τις πρώτες ύλες έως τις ενεργοβόρες 
βιομηχανίες, την μεταποίηση και τον 
τομέα των βιομηχανικών υπηρεσιών· 
πιστεύει ότι απαιτείται επίσης ένα πιο 
ολιστικό και συστηματικό πλαίσιο για να 
διασφαλιστεί συνοχή πολιτικής σε όλες τις 
πολιτικές της Ένωσης και μια ομοιογενής 
προσέγγιση διακυβέρνησης σε όλους τους 
τομείς πολιτικής, ανοίγοντας τον δρόμο για 
μια σαφή και σταθερή στρατηγική για τις 
ευρωπαϊκές βιομηχανίες·

Or. en

Τροπολογία 418
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. θεωρεί ότι υπάρχουν σημαντικές 
δυνατότητες στις εγχώριες και παγκόσμιες 
αγορές για τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών 
και βιώσιμα προϊόντα, διαδικασίες και 
υπηρεσίες σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, 
από τις πρώτες ύλες έως τις ενεργοβόρες 
βιομηχανίες, την μεταποίηση και τον 
τομέα των βιομηχανικών υπηρεσιών· 
θεωρεί, επιπλέον, ότι ο νόμος για το κλίμα 

14. θεωρεί ότι υπάρχουν σημαντικές 
δυνατότητες στις εγχώριες και παγκόσμιες 
αγορές για τεχνολογίες χαμηλών 
εκπομπών, μηδενικών εκπομπών και 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
βιώσιμα προϊόντα, διαδικασίες και 
υπηρεσίες σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, 
από τις πρώτες ύλες έως τις ενεργοβόρες 
βιομηχανίες, την μεταποίηση και τον 
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αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την 
ενσωμάτωση των κλιματικών στόχων στην 
ενωσιακή νομοθεσία· πιστεύει ότι 
απαιτείται επίσης ένα πιο ολιστικό και 
συστηματικό πλαίσιο για να διασφαλιστεί 
συνοχή πολιτικής σε όλες τις πολιτικές της 
Ένωσης και μια ομοιογενής προσέγγιση 
διακυβέρνησης σε όλους τους τομείς 
πολιτικής, ανοίγοντας τον δρόμο για μια 
σαφή και σταθερή στρατηγική για τις 
ευρωπαϊκές βιομηχανίες·

τομέα των βιομηχανικών υπηρεσιών· 
θεωρεί, επιπλέον, ότι ο νόμος για το κλίμα 
αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την 
ενσωμάτωση των κλιματικών στόχων στην 
ενωσιακή νομοθεσία· πιστεύει ότι 
απαιτείται επίσης ένα πιο ολιστικό και 
συστηματικό δεσμευτικό πλαίσιο για να 
διασφαλιστεί συνοχή πολιτικής σε όλες τις 
πολιτικές της Ένωσης και μια ομοιογενής, 
προβλέψιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
προσέγγιση διακυβέρνησης σε όλους τους 
τομείς πολιτικής, ανοίγοντας τον δρόμο για 
μια σαφή και σταθερή στρατηγική για τις 
ευρωπαϊκές βιομηχανίες·

Or. en

Τροπολογία 419
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 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. θεωρεί ότι υπάρχουν σημαντικές 
δυνατότητες στις εγχώριες και παγκόσμιες 
αγορές για τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών 
και βιώσιμα προϊόντα, διαδικασίες και 
υπηρεσίες σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, 
από τις πρώτες ύλες έως τις ενεργοβόρες 
βιομηχανίες, την μεταποίηση και τον 
τομέα των βιομηχανικών υπηρεσιών· 
θεωρεί, επιπλέον, ότι ο νόμος για το κλίμα 
αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την 
ενσωμάτωση των κλιματικών στόχων 
στην ενωσιακή νομοθεσία· πιστεύει ότι 
απαιτείται επίσης ένα πιο ολιστικό και 
συστηματικό πλαίσιο για να διασφαλιστεί 
συνοχή πολιτικής σε όλες τις πολιτικές της 
Ένωσης και μια ομοιογενής προσέγγιση 
διακυβέρνησης σε όλους τους τομείς 
πολιτικής, ανοίγοντας τον δρόμο για μια 
σαφή και σταθερή στρατηγική για τις 

14. θεωρεί ότι υπάρχουν σημαντικές 
δυνατότητες στις εγχώριες και παγκόσμιες 
αγορές για τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών 
και βιώσιμα προϊόντα, διαδικασίες και 
υπηρεσίες σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, 
από τις πρώτες ύλες έως τις ενεργοβόρες 
βιομηχανίες, την μεταποίηση και τον 
τομέα των βιομηχανικών υπηρεσιών· 
θεωρεί, επιπλέον, ότι παράλληλα με τον 
νόμο για το κλίμα, απαιτείται 
περισσότερο να διασφαλιστεί συνοχή 
πολιτικής σε όλες τις πολιτικές της 
Ένωσης και μια ομοιογενής προσέγγιση 
διακυβέρνησης σε όλους τους τομείς 
πολιτικής, προκειμένου οι ευρωπαϊκές 
βιομηχανίες να αποκτήσουν βεβαιότητα 
και προβλεψιμότητα για να στηρίξουν τις 
αποφάσεις και τις επενδύσεις τους·
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ευρωπαϊκές βιομηχανίες·

Or. en

Τροπολογία 420
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Γιώργος Γεωργίου, Sandra Pereira
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. θεωρεί ότι υπάρχουν σημαντικές 
δυνατότητες στις εγχώριες και παγκόσμιες 
αγορές για τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών 
και βιώσιμα προϊόντα, διαδικασίες και 
υπηρεσίες σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, 
από τις πρώτες ύλες έως τις ενεργοβόρες 
βιομηχανίες, την μεταποίηση και τον 
τομέα των βιομηχανικών υπηρεσιών· 
θεωρεί, επιπλέον, ότι ο νόμος για το κλίμα 
αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την 
ενσωμάτωση των κλιματικών στόχων στην 
ενωσιακή νομοθεσία· πιστεύει ότι 
απαιτείται επίσης ένα πιο ολιστικό και 
συστηματικό πλαίσιο για να διασφαλιστεί 
συνοχή πολιτικής σε όλες τις πολιτικές της 
Ένωσης και μια ομοιογενής προσέγγιση 
διακυβέρνησης σε όλους τους τομείς 
πολιτικής, ανοίγοντας τον δρόμο για μια 
σαφή και σταθερή στρατηγική για τις 
ευρωπαϊκές βιομηχανίες·

14. θεωρεί ότι υπάρχουν σημαντικές 
δυνατότητες στις εγχώριες και παγκόσμιες 
αγορές για τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών 
και βιώσιμα προϊόντα, διαδικασίες και 
υπηρεσίες σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, 
από τις πρώτες ύλες έως τις ενεργοβόρες 
βιομηχανίες, την μεταποίηση και τον 
τομέα των βιομηχανικών υπηρεσιών· 
θεωρεί, επιπλέον, ότι ο νόμος για το κλίμα 
αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την 
ενσωμάτωση των κλιματικών στόχων στην 
ενωσιακή νομοθεσία· πιστεύει ότι 
απαιτείται επίσης ένα πιο ολιστικό και 
συστηματικό πλαίσιο για να διασφαλιστεί 
συνοχή πολιτικής σε όλες τις πολιτικές της 
Ένωσης και μια ομοιογενής προσέγγιση 
διακυβέρνησης σε όλους τους τομείς 
πολιτικής, ανοίγοντας τον δρόμο για μια 
σαφή και σταθερή στρατηγική για τις 
ευρωπαϊκές βιομηχανίες· ζητεί τον 
αυστηρό σεβασμό της Συμφωνίας του 
Παρισιού.

Or. en

Τροπολογία 421
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. θεωρεί ότι υπάρχουν σημαντικές 
δυνατότητες στις εγχώριες και παγκόσμιες 
αγορές για τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών 
και βιώσιμα προϊόντα, διαδικασίες και 
υπηρεσίες σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, 
από τις πρώτες ύλες έως τις ενεργοβόρες 
βιομηχανίες, την μεταποίηση και τον 
τομέα των βιομηχανικών υπηρεσιών· 
θεωρεί, επιπλέον, ότι ο νόμος για το κλίμα 
αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την 
ενσωμάτωση των κλιματικών στόχων στην 
ενωσιακή νομοθεσία· πιστεύει ότι 
απαιτείται επίσης ένα πιο ολιστικό και 
συστηματικό πλαίσιο για να διασφαλιστεί 
συνοχή πολιτικής σε όλες τις πολιτικές της 
Ένωσης και μια ομοιογενής προσέγγιση 
διακυβέρνησης σε όλους τους τομείς 
πολιτικής, ανοίγοντας τον δρόμο για μια 
σαφή και σταθερή στρατηγική για τις 
ευρωπαϊκές βιομηχανίες·

14. θεωρεί ότι υπάρχουν σημαντικές 
δυνατότητες στις εγχώριες και παγκόσμιες 
αγορές για τεχνολογίες χαμηλών και 
μηδενικών εκπομπών και βιώσιμα 
προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες σε 
ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, από τις 
πρώτες ύλες έως τις ενεργοβόρες 
βιομηχανίες, την μεταποίηση και τον 
τομέα των βιομηχανικών υπηρεσιών· 
θεωρεί, επιπλέον, ότι ο νόμος για το κλίμα 
αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την 
ενσωμάτωση των κλιματικών στόχων στην 
ενωσιακή νομοθεσία· τονίζει ότι 
απαιτείται επίσης ένα πιο ολιστικό και 
συστηματικό δεσμευτικό πλαίσιο για να 
διασφαλιστεί συνοχή πολιτικής σε όλες τις 
πολιτικές της Ένωσης και μια ομοιογενής, 
διαφανής προσέγγιση, διακυβέρνησης σε 
όλους τους τομείς πολιτικής, ανοίγοντας 
τον δρόμο για μια σαφή, προβλέψιμη και 
σταθερή στρατηγική για τις ευρωπαϊκές 
βιομηχανίες·

Or. en

Τροπολογία 422
Marc Botenga, Sira Rego
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. θεωρεί ότι υπάρχουν σημαντικές 
δυνατότητες στις εγχώριες και παγκόσμιες 
αγορές για τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών 
και βιώσιμα προϊόντα, διαδικασίες και 
υπηρεσίες σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, 
από τις πρώτες ύλες έως τις ενεργοβόρες 
βιομηχανίες, την μεταποίηση και τον 
τομέα των βιομηχανικών υπηρεσιών· 
θεωρεί, επιπλέον, ότι ο νόμος για το κλίμα 
αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την 
ενσωμάτωση των κλιματικών στόχων στην 

14. θεωρεί ότι υπάρχουν σημαντικές 
δυνατότητες στις εγχώριες και παγκόσμιες 
αγορές για τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών 
και βιώσιμα προϊόντα, διαδικασίες και 
υπηρεσίες σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, 
από τις πρώτες ύλες έως τις ενεργοβόρες 
βιομηχανίες, την μεταποίηση και τον 
τομέα των βιομηχανικών υπηρεσιών· 
θεωρεί, επιπλέον, ότι ο νόμος για το κλίμα 
δεν είναι αρκετά φιλόδοξος με το πρώτο 
βήμα για την ενσωμάτωση των κλιματικών 
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ενωσιακή νομοθεσία· πιστεύει ότι 
απαιτείται επίσης ένα πιο ολιστικό και 
συστηματικό πλαίσιο για να διασφαλιστεί 
συνοχή πολιτικής σε όλες τις πολιτικές της 
Ένωσης και μια ομοιογενής προσέγγιση 
διακυβέρνησης σε όλους τους τομείς 
πολιτικής, ανοίγοντας τον δρόμο για μια 
σαφή και σταθερή στρατηγική για τις 
ευρωπαϊκές βιομηχανίες·

στόχων στην ενωσιακή νομοθεσία· 
πιστεύει ότι απαιτείται επίσης ένα πιο 
ολιστικό και συστηματικό πλαίσιο για να 
διασφαλιστεί συνοχή πολιτικής σε όλες τις 
πολιτικές της Ένωσης και μια ομοιογενής 
προσέγγιση διακυβέρνησης σε όλους τους 
τομείς πολιτικής, ανοίγοντας τον δρόμο για 
μια σαφή και σταθερή στρατηγική για τις 
ευρωπαϊκές βιομηχανίες·

Or. en

Τροπολογία 423
Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. θεωρεί ότι υπάρχουν σημαντικές 
δυνατότητες στις εγχώριες και παγκόσμιες 
αγορές για τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών 
και βιώσιμα προϊόντα, διαδικασίες και 
υπηρεσίες σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, 
από τις πρώτες ύλες έως τις ενεργοβόρες 
βιομηχανίες, την μεταποίηση και τον 
τομέα των βιομηχανικών υπηρεσιών· 
θεωρεί, επιπλέον, ότι ο νόμος για το κλίμα 
αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την 
ενσωμάτωση των κλιματικών στόχων στην 
ενωσιακή νομοθεσία· πιστεύει ότι 
απαιτείται επίσης ένα πιο ολιστικό και 
συστηματικό πλαίσιο για να διασφαλιστεί 
συνοχή πολιτικής σε όλες τις πολιτικές της 
Ένωσης και μια ομοιογενής προσέγγιση 
διακυβέρνησης σε όλους τους τομείς 
πολιτικής, ανοίγοντας τον δρόμο για μια 
σαφή και σταθερή στρατηγική για τις 
ευρωπαϊκές βιομηχανίες·

14. θεωρεί ότι υπάρχουν σημαντικές 
δυνατότητες στις εγχώριες και παγκόσμιες 
αγορές για τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών 
και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
βιώσιμα προϊόντα, διαδικασίες και 
υπηρεσίες σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, 
από τις πρώτες ύλες έως τις ενεργοβόρες 
βιομηχανίες, την μεταποίηση και τον 
τομέα των βιομηχανικών υπηρεσιών· 
επιπλέον, θεωρεί ότι ο νόμος για το κλίμα 
αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την 
ενσωμάτωση των κλιματικών στόχων στην 
ενωσιακή νομοθεσία· πιστεύει ότι 
απαιτείται επίσης ένα πιο ολιστικό και 
συστηματικό πλαίσιο για να διασφαλιστεί 
συνοχή πολιτικής σε όλες τις πολιτικές της 
Ένωσης και μια ομοιογενής προσέγγιση 
διακυβέρνησης σε όλους τους τομείς 
πολιτικής, η οποία θα ανοίξει τον δρόμο 
για μια σαφή και σταθερή στρατηγική για 
τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες·

Or. en

Τροπολογία 424
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Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. θεωρεί ότι υπάρχουν σημαντικές 
δυνατότητες στις εγχώριες και παγκόσμιες 
αγορές για τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών 
και βιώσιμα προϊόντα, διαδικασίες και 
υπηρεσίες σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, 
από τις πρώτες ύλες έως τις ενεργοβόρες 
βιομηχανίες, την μεταποίηση και τον 
τομέα των βιομηχανικών υπηρεσιών· 
θεωρεί, επιπλέον, ότι ο νόμος για το κλίμα 
αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την 
ενσωμάτωση των κλιματικών στόχων στην 
ενωσιακή νομοθεσία· πιστεύει ότι 
απαιτείται επίσης ένα πιο ολιστικό και 
συστηματικό πλαίσιο για να διασφαλιστεί 
συνοχή πολιτικής σε όλες τις πολιτικές της 
Ένωσης και μια ομοιογενής προσέγγιση 
διακυβέρνησης σε όλους τους τομείς 
πολιτικής, ανοίγοντας τον δρόμο για μια 
σαφή και σταθερή στρατηγική για τις 
ευρωπαϊκές βιομηχανίες·

14. θεωρεί ότι υπάρχουν σημαντικές 
δυνατότητες στις εγχώριες και παγκόσμιες 
αγορές για τεχνολογίες χαμηλών 
εκπομπών, μηδενικών εκπομπών και 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
βιώσιμα προϊόντα, διαδικασίες και 
υπηρεσίες σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, 
από τις πρώτες ύλες έως τις ενεργοβόρες 
βιομηχανίες, την μεταποίηση και τον 
τομέα των βιομηχανικών υπηρεσιών· 
θεωρεί, επιπλέον, ότι ο νόμος για το κλίμα 
αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την 
ενσωμάτωση των κλιματικών στόχων στην 
ενωσιακή νομοθεσία· πιστεύει ότι 
απαιτείται επίσης ένα πιο ολιστικό και 
συστηματικό πλαίσιο για να διασφαλιστεί 
συνοχή πολιτικής σε όλες τις πολιτικές της 
Ένωσης και μια ομοιογενής προσέγγιση 
διακυβέρνησης σε όλους τους τομείς 
πολιτικής, ανοίγοντας τον δρόμο για μια 
σαφή και σταθερή στρατηγική για τις 
ευρωπαϊκές βιομηχανίες·

Or. en

Τροπολογία 425
Gianna Gancia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. θεωρεί ότι υπάρχουν σημαντικές 
δυνατότητες στις εγχώριες και παγκόσμιες 
αγορές για τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών 
και βιώσιμα προϊόντα, διαδικασίες και 
υπηρεσίες σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, 
από τις πρώτες ύλες έως τις ενεργοβόρες 
βιομηχανίες, την μεταποίηση και τον 

14. θεωρεί ότι υπάρχουν σημαντικές 
δυνατότητες στις εγχώριες και παγκόσμιες 
αγορές για τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών 
και βιώσιμα προϊόντα, διαδικασίες και 
υπηρεσίες σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, 
από τις πρώτες ύλες έως τις ενεργοβόρες 
βιομηχανίες, την μεταποίηση και τον 
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τομέα των βιομηχανικών υπηρεσιών· 
θεωρεί, επιπλέον, ότι ο νόμος για το κλίμα 
αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την 
ενσωμάτωση των κλιματικών στόχων στην 
ενωσιακή νομοθεσία· πιστεύει ότι 
απαιτείται επίσης ένα πιο ολιστικό και 
συστηματικό πλαίσιο για να διασφαλιστεί 
συνοχή πολιτικής σε όλες τις πολιτικές της 
Ένωσης και μια ομοιογενής προσέγγιση 
διακυβέρνησης σε όλους τους τομείς 
πολιτικής, ανοίγοντας τον δρόμο για μια 
σαφή και σταθερή στρατηγική για τις 
ευρωπαϊκές βιομηχανίες·

τομέα των βιομηχανικών υπηρεσιών· 
θεωρεί, επιπλέον, ότι ο νόμος για το κλίμα 
αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την 
ενσωμάτωση των κλιματικών στόχων στην 
ενωσιακή νομοθεσία· πιστεύει ότι 
απαιτείται επίσης ένα πιο ολιστικό και 
συστηματικό πλαίσιο για να διασφαλιστεί 
συνοχή στρατηγικής σε όλες τις πολιτικές 
της Ένωσης και μια ομοιογενής 
προσέγγιση διακυβέρνησης σε όλους τους 
τομείς πολιτικής, ανοίγοντας τον δρόμο για 
μια σαφή και σταθερή στρατηγική για τις 
ευρωπαϊκές βιομηχανίες·

Or. it

Τροπολογία 426
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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. τονίζει την ανάγκη επίσπευσης της 
εφαρμογής της ευρωπαϊκής συμμαχίας 
για τους συσσωρευτές (European Battery 
Alliance), προκειμένου να αξιοποιηθούν 
οι δυνατότητες της στρατηγικής της 
αλυσίδας αξίας, να αυξηθούν οι 
πιθανότητες για καινοτόμους τοπικά 
παραγόμενους συσσωρευτές, να 
δημιουργηθεί ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία, να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας 
και να διευκολυνθεί η μετάβαση προς ένα 
απαλλαγμένο από τις ανθρακούχες 
εκπομπές σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας· 
αναγνωρίζει το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή 
αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται σε 
κατάσταση παρακμής και κρίσης· θεωρεί 
ότι είναι απαραίτητο να διατηρηθούν και 
να ενισχυθούν περαιτέρω συνεκτικές και 
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δυναμικές αλυσίδες έρευνας, κατασκευής, 
παραγωγής, προστιθέμενης αξίας και 
καινοτομίας στην ΕΕ με έμφαση στην 
παραγωγή οχημάτων· θεωρεί ότι για να 
διατηρηθεί η αυτοκινητοβιομηχανία 
ανταγωνιστική μετά την κρίση της νόσου 
COVID-19, θα πρέπει να δημιουργηθεί 
ένας ενάρετος κύκλος που θα ωφελήσει 
την καινοτομία, την απασχόληση, την 
ανταγωνιστικότητα, την υγεία, το 
περιβάλλον και την κινητικότητα·

Or. en

Τροπολογία 427
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 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. καλεί την Επιτροπή να 
υποστηρίξει επενδύσεις που θα στοχεύουν 
στην επέκταση των μεταφορικών 
υποδομών, ιδίως χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών, οι οποίες θα επιτρέψουν, 
πρώτον, την επίτευξη πολλαπλασιαστικού 
αποτελέσματος μέσω της υποβολής 
παραγγελιών που θα απευθύνονται σε ένα 
ευρύ φάσμα οντοτήτων ―εργολάβοι, 
υπεργολάβοι, προμηθευτές και 
υπεργολάβοι τους― και δεύτερον, τη 
διασφάλιση μακροπρόθεσμης βιώσιμης 
ανάπτυξης συμπληρώνοντας και 
αναπτύσσοντας δεσμούς μεταξύ των 
περιφερειών της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 428
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
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Andrea Caroppo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. υπενθυμίζει ότι η αμυντική και 
αεροδιαστημική στην Ευρώπη είναι ένας 
πραγματικά ιδιαίτερος βιομηχανικός 
τομέας που χρειάζεται επομένως 
συγκεκριμένες πολιτικές λόγω της 
μοναδικής του φύσης· σύμφωνα με τις 
ευρωπαϊκές συνθήκες, θεωρεί ότι η 
εφαρμογή ειδικών μέτρων ή πολιτικών 
για την ευρωπαϊκή αμυντική και 
αεροδιαστημική βιομηχανία δεν θα 
πρέπει να υπονομεύει τα εθνικά προνόμια 
των κρατών μελών όσον αφορά την 
ασφάλεια και την άμυνα·

Or. en

Τροπολογία 429
Carlo Calenda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. επιμένει ότι η μεγαλύτερη 
εκμετάλλευση των ανανεώσιμων και 
καθαρών πηγών ενέργειας απαιτεί 
επαρκείς υποδομές εντός και μεταξύ των 
χωρών, προκειμένου να διασφαλιστεί ο 
οικονομικά προσιτός και βιώσιμος 
ενεργειακός εφοδιασμός· καλεί την 
Επιτροπή να θέσει ενωσιακούς στόχους 
για την ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών 
για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την 
προώθηση κοινοτήτων ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας.

Or. en
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Τροπολογία 430
Ismail Ertug

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. επισημαίνει τις δυνατότητες της 
σύζευξης τομέων μέσω της οποίας 
επιτυγχάνεται η διασύνδεση ενεργοβόρων 
τομέων όπως τα κτίρια, οι μεταφορές και 
η βιομηχανία· εφιστά ιδίως την προσοχή 
στο πράσινο υδρογόνο από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας ως μέσο για την επίτευξη 
καλύτερης τομεακής ολοκλήρωσης.

Or. en

Τροπολογία 431
Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, Dan Nica, Josianne Cutajar, Nicolás González Casares, 
Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. τονίζει τις δυνατότητες του 
εξηλεκτρισμού της 
αυτοκινητοβιομηχανίας που θα πρέπει να 
ενθαρρυνθεί μέσω της χρήσης 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές, του πράσινου υδρογόνου, της 
έξυπνης φόρτισης και υποστηρικτικής 
έρευνας σχετικά με τους συσσωρευτές·

Or. en

Τροπολογία 432
Tom Berendsen
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
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Edina Tóth, Markus Pieper, Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-Xavier 
Bellamy, Μαρία Σπυράκη Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. τονίζει ότι για την επίτευξη των 
κλιματικών στόχων του Παρισιού, το 
ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας εκπομπών 
αποτελεί καίριο εργαλείο για την επίτευξη 
κλιματικής ουδετερότητας μέσω μιας 
βασισμένης στην αγορά προσέγγισης που 
διασφαλίζει την τεχνολογική 
ουδετερότητα που παρακινεί τη 
βιομηχανία να επιτύχει τους στόχους 
πολιτικής με τις πιο αποτελεσματικές 
διαθέσιμες τεχνολογίες· υπογραμμίζει ότι 
αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα η 
απαλλαγή ενεργοβόρων βιομηχανιών, 
όπως ο χάλυβας, το τσιμέντο και τα 
χημικά, από τις ανθρακούχες εκπομπές, 
ενώ επισημαίνει την ανάγκη αποφυγής 
διαρροών άνθρακα, επενδύσεων και 
θέσεων εργασίας· επαναλαμβάνει ότι αυτό 
προϋποθέτει τη διαθεσιμότητα μεγάλης 
κλίμακας, οικονομικά προσιτής καθαρής 
ενέργειας και υποστηρικτικών υποδομών· 
καλεί την Επιτροπή να δώσει 
προτεραιότητα στις επενδύσεις σε 
ενεργειακές υποδομές, μεταξύ άλλων στη 
δέσμευση, τη χρήση και την αποθήκευση 
άνθρακα [CC(U)S] και υδρογόνου, 
σύμφωνα με τις ανάγκες της απαλλαγής 
αυτών των ομάδων από τις ανθρακούχες 
εκπομπές· υπό το πρίσμα αυτό, ζητεί την 
επέκταση του πεδίου εφαρμογής των 
δραστηριοτήτων δέσμευσης και 
αποθήκευσης άνθρακα που καλύπτονται 
από την οδηγία ΣΕΔΕ, ώστε να 
συμπεριλάβει επιλογές πολυτροπικών 
μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 433
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Tom Berendsen
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Markus Pieper, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-
Xavier Bellamy, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14γ. αναγνωρίζει τον ρόλο που μπορεί 
να διαδραματίσει η πυρηνική ενέργεια ως 
τεχνολογία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα στο εθνικό ενεργειακό 
μείγμα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν 
γίνει επαρκείς προβλέψεις για τα 
υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας, καθώς 
και για τον παροπλισμό, λαμβάνοντας 
υπόψη διασυνοριακά ζητήματα, πιστεύει 
ότι η πυρηνική ενέργεια μπορεί να 
διαδραματίσει ρόλο στην επίτευξη των 
στόχων για το κλίμα διότι δεν εκπέμπει 
αέρια του θερμοκηπίου, και μπορεί 
επίσης να εξασφαλίσει σημαντικό μερίδιο 
της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
στην Ευρώπη· θεωρεί, ωστόσο, ότι, λόγω 
των αποβλήτων που παράγει, η ενέργεια 
αυτή απαιτεί μεσοπρόθεσμη και 
μακροπρόθεσμη στρατηγική που να 
λαμβάνει υπόψη τις τεχνολογικές 
εξελίξεις (λέιζερ, σύντηξη κ.λπ.) με στόχο 
τη βελτίωση της βιωσιμότητας του τομέα 
στο σύνολό του·

Or. en

Τροπολογία 434
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, Andrus 
Ansip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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15. υποστηρίζει ότι μια πραγματικά 
αποτελεσματική ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πολιτική χρειάζεται έναν πίνακα στόχων 
για το κλίμα ως χάρτη πορείας για τη 
διαμόρφωση της βιομηχανίας του 
μέλλοντος· θεωρεί ότι όλοι οι τομείς θα 
πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης για το κλίμα και 
υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία 
του φυσικού αερίου ως μέσου ενεργειακής 
μετάβασης και του υδρογόνου ως 
δυνητικής πρωτοποριακής τεχνολογίας· 
ζητεί επίσης να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή 
στην ασφάλεια των δικτύων και τον 
ενεργειακό εφοδιασμό· καλεί το 
Συμβούλιο να αυξήσει τις δαπάνες από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ που αφορούν τις 
προσπάθειες για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής· καλεί την Επιτροπή 
να διασφαλίσει ότι οι βιομηχανίες με 
υψηλή διαρροή άνθρακα δεν θα 
επωφελούνται από τις επιδοτήσεις της ΕΕ 
και ζητεί να αξιοποιηθεί καλύτερα η ΕΤΕπ, 
ως η «κλιματική τράπεζα» της Ένωσης, 
ώστε να ενισχυθεί η βιώσιμη 
χρηματοδότηση του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα και να βοηθηθούν οι 
επιχειρήσεις στη διαδικασία απαλλαγής 
από τις ανθρακούχες εκπομπές και να 
χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμός συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα ως μέσο για την 
προστασία των κατασκευαστών και των 
θέσεων εργασίας στην ΕΕ από τον αθέμιτο 
διεθνή ανταγωνισμό·

15. υποστηρίζει ότι μια πραγματικά 
αποτελεσματική ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πολιτική χρειάζεται έναν πίνακα στόχων 
για το κλίμα ως χάρτη πορείας για τη 
διαμόρφωση της βιομηχανίας του 
μέλλοντος· θεωρεί ότι όλοι οι τομείς θα 
πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης για το κλίμα και 
υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία 
του φυσικού αερίου και της πυρηνικής 
ενέργειας ως μέσου ενεργειακής 
μετάβασης και του υδρογόνου ως 
δυνητικής πρωτοποριακής τεχνολογίας· 
χαιρετίζει τη δρομολόγηση της 
συμμαχίας για καθαρό υδρογόνο και της 
συμμαχίας για τις βιομηχανίες χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα· τονίζει την ανάγκη 
επίσπευσης της έρευνας σχετικά με την 
παραγωγή υδρογόνου και πράσινων 
καυσίμων μεγάλης κλίμακας, τις 
τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης 
άνθρακα και να διερευνηθεί η πιθανή 
χρήση της γεωθερμικής ενέργειας· ζητεί 
επίσης να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην 
ασφάλεια των δικτύων, των υποδομών και 
στον ασφαλή εφοδιασμό καθαρής και 
οικονομικά προσιτής ενέργειας και 
πρώτων υλών· καλεί τα θεσμικά όργανα, 
τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες, τη 
βιομηχανία και όλους τους άλλους 
σχετικούς παράγοντες της ΕΕ να 
συνεργαστούν για τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης της Ευρώπης και 
τη δημιουργία πρωτοπόρων αγορών σε 
καθαρές τεχνολογίες· καλεί το Συμβούλιο 
να αυξήσει τις δαπάνες από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ που αφορούν τις 
προσπάθειες για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής· καλεί την Επιτροπή 
να διασφαλίσει ότι οι βιομηχανίες με 
υψηλή διαρροή άνθρακα δεν θα 
επωφελούνται από τις επιδοτήσεις της ΕΕ, 
ότι θα υποστηριχθεί η μετάβαση 
βιομηχανιών των οποίων το τελικό 
προϊόν δεν είναι συμβατό με τους στόχους 
της οικολογικής μετάβασης και ζητεί να 
αξιοποιηθεί καλύτερα η ΕΤΕπ, ως η 
«κλιματική τράπεζα» της Ένωσης, ώστε να 
ενισχυθεί η βιώσιμη χρηματοδότηση του 
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δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και να 
βοηθηθούν οι επιχειρήσεις στη διαδικασία 
απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές· 
τονίζει ότι η χαλυβουργία είναι ιδιαίτερα 
εκτεθειμένη σε αθέμιτο ανταγωνισμό· 
καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την 
προστασία της διαρροής άνθρακα, 
συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων 
βιομηχανιών, και να χρησιμοποιηθούν ο 
μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής 
άνθρακα και οι συμβάσεις επί διαφορών 
στον τομέα του άνθρακα, που συνάδουν 
με τους κανόνες του ΠΟΕ ως απαραίτητο 
μέσο για την προστασία των 
κατασκευαστών και των θέσεων εργασίας 
στην ΕΕ από τον αθέμιτο διεθνή 
ανταγωνισμό·

Or. en

Τροπολογία 435
Grzegorz Tobiszowski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Pietro 
Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υποστηρίζει ότι μια πραγματικά 
αποτελεσματική ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πολιτική χρειάζεται έναν πίνακα στόχων 
για το κλίμα ως χάρτη πορείας για τη 
διαμόρφωση της βιομηχανίας του 
μέλλοντος· θεωρεί ότι όλοι οι τομείς θα 
πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης για το κλίμα και 
υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία 
του φυσικού αερίου ως μέσου ενεργειακής 
μετάβασης και του υδρογόνου ως 
δυνητικής πρωτοποριακής τεχνολογίας· 
ζητεί επίσης να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή 
στην ασφάλεια των δικτύων και τον 
ενεργειακό εφοδιασμό· καλεί το 
Συμβούλιο να αυξήσει τις δαπάνες από τον 

15. υποστηρίζει ότι μια πραγματικά 
αποτελεσματική ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πολιτική χρειάζεται έναν πίνακα στόχων 
για το κλίμα ως χάρτη πορείας για τη 
διαμόρφωση της βιομηχανίας του 
μέλλοντος· θεωρεί ότι όλοι οι βασικοί 
τομείς της οικονομίας, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που 
καλύπτονται από το ΣΕΔΕ και που δεν 
καλύπτονται από το ΣΕΔΕ, θα πρέπει να 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 
της Ένωσης για το κλίμα· υπογραμμίζει τη 
σημασία του φυσικού αερίου ως μέσου 
βιώσιμης και οικονομικά αποδοτικής 
ενεργειακής μετάβασης και τεχνικού 
παράγοντα διευκόλυνσης της 
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προϋπολογισμό της ΕΕ που αφορούν τις 
προσπάθειες για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής· καλεί την Επιτροπή 
να διασφαλίσει ότι οι βιομηχανίες με 
υψηλή διαρροή άνθρακα δεν θα 
επωφελούνται από τις επιδοτήσεις της ΕΕ 
και ζητεί να αξιοποιηθεί καλύτερα η ΕΤΕπ, 
ως η «κλιματική τράπεζα» της Ένωσης, 
ώστε να ενισχυθεί η βιώσιμη 
χρηματοδότηση του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα και να βοηθηθούν οι 
επιχειρήσεις στη διαδικασία απαλλαγής 
από τις ανθρακούχες εκπομπές και να 
χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμός συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα ως μέσο για την 
προστασία των κατασκευαστών και των 
θέσεων εργασίας στην ΕΕ από τον αθέμιτο 
διεθνή ανταγωνισμό·

εκμετάλλευσης νέων αερίων, όπως του 
βιοαερίου, του βιομεθανίου και του 
υδρογόνου· τονίζει ότι το φυσικό αέριο 
και άλλα αέρια καύσιμα θα 
χρησιμοποιηθούν ως πρώτη ύλη στον 
βιομηχανικό τομέα, δεδομένου ότι δεν 
υπάρχει άλλη εφαρμόσιμη εναλλακτική 
λύση στο ορατό μέλλον· ζητεί ένα σαφές 
και σταθερό κανονιστικό πλαίσιο που θα 
υποστηρίζει την ανάπτυξη και τον 
εκσυγχρονισμό των υποδομών φυσικού 
αερίου και τονίζει ότι οι αντίστοιχες 
επενδύσεις δεν δύναται να υπόκεινται σε 
διακριτική μεταχείριση ούτε από την 
άποψη χρηματοδότησης της ΕΕ ούτε από 
την άποψη της ταξινομίας· ζητεί επίσης 
να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην 
ασφάλεια των δικτύων και τον ενεργειακό 
εφοδιασμό· καλεί το Συμβούλιο να 
αυξήσει τις δαπάνες από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ που αφορούν τις 
προσπάθειες για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής· καλεί την Επιτροπή 
να διασφαλίσει ότι οι βιομηχανίες που 
εκτίθενται στον κίνδυνο υψηλής διαρροής 
άνθρακα θα συνεχίσουν να επωφελούνται 
από τις επιδοτήσεις της ΕΕ για επενδύσεις 
σε περιβαλλοντικές καινοτόμες 
τεχνολογίες και ζητεί να αξιοποιηθεί 
καλύτερα η ΕΤΕπ, ως η «κλιματική 
τράπεζα» της Ένωσης, ώστε να ενισχυθεί η 
βιώσιμη χρηματοδότηση του δημόσιου και 
του ιδιωτικού τομέα και να βοηθηθούν οι 
επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στα νέα 
περιβαλλοντικά πρότυπα και να 
χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμός συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα ως μέσο για την 
προστασία των κατασκευαστών και των 
θέσεων εργασίας στην ΕΕ από τον αθέμιτο 
διεθνή ανταγωνισμό·

Or. en

Τροπολογία 436
Μαρία Σπυράκη François-Xavier Bellamy, Eva Maydell

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υποστηρίζει ότι μια πραγματικά 
αποτελεσματική ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πολιτική χρειάζεται έναν πίνακα στόχων 
για το κλίμα ως χάρτη πορείας για τη 
διαμόρφωση της βιομηχανίας του 
μέλλοντος· θεωρεί ότι όλοι οι τομείς θα 
πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης για το κλίμα και 
υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία 
του φυσικού αερίου ως μέσου ενεργειακής 
μετάβασης και του υδρογόνου ως 
δυνητικής πρωτοποριακής τεχνολογίας· 
ζητεί επίσης να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή 
στην ασφάλεια των δικτύων και τον 
ενεργειακό εφοδιασμό· καλεί το 
Συμβούλιο να αυξήσει τις δαπάνες από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ που αφορούν τις 
προσπάθειες για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής· καλεί την Επιτροπή 
να διασφαλίσει ότι οι βιομηχανίες με 
υψηλή διαρροή άνθρακα δεν θα 
επωφελούνται από τις επιδοτήσεις της ΕΕ 
και ζητεί να αξιοποιηθεί καλύτερα η ΕΤΕπ, 
ως η «κλιματική τράπεζα» της Ένωσης, 
ώστε να ενισχυθεί η βιώσιμη 
χρηματοδότηση του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα και να βοηθηθούν οι 
επιχειρήσεις στη διαδικασία απαλλαγής 
από τις ανθρακούχες εκπομπές και να 
χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμός συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα ως μέσο για την 
προστασία των κατασκευαστών και των 
θέσεων εργασίας στην ΕΕ από τον αθέμιτο 
διεθνή ανταγωνισμό·

15. υποστηρίζει ότι μια πραγματικά 
αποτελεσματική ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πολιτική χρειάζεται έναν πίνακα στόχων 
για το κλίμα ως χάρτη πορείας για τη 
διαμόρφωση της βιομηχανίας του 
μέλλοντος· θεωρεί ότι όλοι οι τομείς θα 
πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης για το κλίμα και 
υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία 
της ανταγωνιστικής, απαλλαγμένης από 
ανθρακούχες εκπομπές ηλεκτρικής 
ενέργειας ως βασικού παράγοντα για τις 
ενεργοβόρες βιομηχανίες, του φυσικού 
αερίου ως μέσου ενεργειακής μετάβασης 
και του υδρογόνου και της δέσμευσης, 
της χρήσης και της αποθήκευσης 
άνθρακα ως δυνητικής πρωτοποριακής 
τεχνολογίας· ζητεί επίσης να δοθεί 
μεγαλύτερη προσοχή στην ασφάλεια των 
δικτύων και τον ενεργειακό εφοδιασμό, 
καθώς και στους μηχανισμούς στήριξης 
για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτή και ασφαλή, 
απαλλαγμένη από ανθρακούχες εκπομπές 
ηλεκτρική ενέργεια σε ενεργοβόρους 
τομείς· καλεί το Συμβούλιο να αυξήσει τις 
δαπάνες από τον προϋπολογισμό της ΕΕ 
που αφορούν τις προσπάθειες για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής· 
καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι 
βιομηχανίες με υψηλή διαρροή άνθρακα 
δεν θα επωφελούνται από τις επιδοτήσεις 
της ΕΕ και ζητεί να αξιοποιηθεί καλύτερα 
η ΕΤΕπ, ως η «κλιματική τράπεζα» της 
Ένωσης, ώστε να ενισχυθεί η βιώσιμη 
χρηματοδότηση του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα και να βοηθηθούν οι 
επιχειρήσεις στη διαδικασία απαλλαγής 
από τις ανθρακούχες εκπομπές και να 
χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμός συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα και οι βελτιώσεις 
στα υφιστάμενα μέτρα διαρροής άνθρακα 
και τα μέτρα εμπορικής άμυνας για την 
προστασία των κατασκευαστών και των 
θέσεων εργασίας στην ΕΕ από τον αθέμιτο 
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διεθνή ανταγωνισμό· η Επιτροπή θα 
πρέπει επίσης να διερευνήσει άλλα 
εργαλεία πέρα από ένα μέτρο συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα για να 
υποστηρίξει τον μετασχηματισμό της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας με σκοπό την 
επίτευξη των στόχων της Ένωσης για το 
κλίμα.

Or. en

Τροπολογία 437
Miapetra Kumpula-Natri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υποστηρίζει ότι μια πραγματικά 
αποτελεσματική ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πολιτική χρειάζεται έναν πίνακα στόχων 
για το κλίμα ως χάρτη πορείας για τη 
διαμόρφωση της βιομηχανίας του 
μέλλοντος· θεωρεί ότι όλοι οι τομείς θα 
πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης για το κλίμα και 
υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία 
του φυσικού αερίου ως μέσου ενεργειακής 
μετάβασης και του υδρογόνου ως 
δυνητικής πρωτοποριακής τεχνολογίας· 
ζητεί επίσης να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή 
στην ασφάλεια των δικτύων και τον 
ενεργειακό εφοδιασμό· καλεί το 
Συμβούλιο να αυξήσει τις δαπάνες από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ που αφορούν τις 
προσπάθειες για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής· καλεί την Επιτροπή 
να διασφαλίσει ότι οι βιομηχανίες με 
υψηλή διαρροή άνθρακα δεν θα 
επωφελούνται από τις επιδοτήσεις της ΕΕ 
και ζητεί να αξιοποιηθεί καλύτερα η ΕΤΕπ, 
ως η «κλιματική τράπεζα» της Ένωσης, 
ώστε να ενισχυθεί η βιώσιμη 
χρηματοδότηση του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα και να βοηθηθούν οι 
επιχειρήσεις στη διαδικασία απαλλαγής 

15. υποστηρίζει ότι μια πραγματικά 
αποτελεσματική ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πολιτική χρειάζεται έναν πίνακα στόχων 
για το κλίμα ως χάρτη πορείας για τη 
διαμόρφωση της βιομηχανίας του 
μέλλοντος· θεωρεί ότι όλοι οι τομείς θα 
πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης για το κλίμα και 
υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τον ρόλο 
που διαδραματίζει η καθαρή και βιώσιμη 
ενέργεια στη μετάβαση προς τις καθαρές 
οικονομίες και τονίζει τη σημασία της 
ανταγωνιστικής, απαλλαγμένης από τις 
ανθρακούχες εκπομπές ηλεκτρικής 
ενέργειας για τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες· 
καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει 
επαρκείς επενδύσεις για τον καθαρισμό 
ενεργειακών έργων υποδομής, όπως 
έξυπνα δίκτυα, προκειμένου να 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις για τον 
αυξανόμενο εξηλεκτρισμό, υπογραμμίζει 
τη σημασία του φυσικού αερίου ως μέσου 
ενεργειακής μετάβασης και του υδρογόνου 
ως δυνητικής πρωτοποριακής τεχνολογίας· 
ζητεί επίσης να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή 
στην ασφάλεια των δικτύων και τον 
ενεργειακό εφοδιασμό· καλεί το 
Συμβούλιο να αυξήσει τις δαπάνες από τον 
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από τις ανθρακούχες εκπομπές και να 
χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμός συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα ως μέσο για την 
προστασία των κατασκευαστών και των 
θέσεων εργασίας στην ΕΕ από τον αθέμιτο 
διεθνή ανταγωνισμό·

προϋπολογισμό της ΕΕ που αφορούν τις 
προσπάθειες για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής· καλεί την Επιτροπή 
να διασφαλίσει ότι οι βιομηχανίες με 
υψηλή διαρροή άνθρακα δεν θα 
επωφελούνται από τις επιδοτήσεις της ΕΕ 
και ζητεί να αξιοποιηθεί καλύτερα η ΕΤΕπ, 
ως η «κλιματική τράπεζα» της Ένωσης, 
ώστε να ενισχυθεί η βιώσιμη 
χρηματοδότηση του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα και να βοηθηθούν οι 
επιχειρήσεις στη διαδικασία απαλλαγής 
από τις ανθρακούχες εκπομπές και να 
χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμός συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα ως μέσο για την 
προστασία των κατασκευαστών και των 
θέσεων εργασίας στην ΕΕ από τον αθέμιτο 
διεθνή ανταγωνισμό·

Or. en

Τροπολογία 438
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υποστηρίζει ότι μια πραγματικά 
αποτελεσματική ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πολιτική χρειάζεται έναν πίνακα στόχων 
για το κλίμα ως χάρτη πορείας για τη 
διαμόρφωση της βιομηχανίας του 
μέλλοντος· θεωρεί ότι όλοι οι τομείς θα 
πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης για το κλίμα και 
υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία 
του φυσικού αερίου ως μέσου ενεργειακής 
μετάβασης και του υδρογόνου ως 
δυνητικής πρωτοποριακής τεχνολογίας· 
ζητεί επίσης να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή 
στην ασφάλεια των δικτύων και τον 
ενεργειακό εφοδιασμό· καλεί το 
Συμβούλιο να αυξήσει τις δαπάνες από 
τον προϋπολογισμό της ΕΕ που αφορούν 
τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση 

15. υποστηρίζει ότι μια πραγματικά 
αποτελεσματική ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πολιτική αποτελεί χάρτη πορείας για τη 
διαμόρφωση της βιομηχανίας του 
μέλλοντος· υπογραμμίζει τη σημασία του 
φυσικού αερίου ως μέσου ενεργειακής 
μετάβασης και του υδρογόνου ως 
δυνητικής πρωτοποριακής τεχνολογίας ως 
μέτρου για τη διασφάλιση της 
ενεργειακής ανεξαρτησίας της ΕΕ· ζητεί 
επίσης να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην 
ασφάλεια των δικτύων και τον ενεργειακό 
εφοδιασμό· καλεί την ΕΤΕπ να ενισχύσει 
τη χρηματοδότηση του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα και να βοηθήσει τις 
επιχειρήσεις προς μια οικονομία που 
δημιουργεί θέσεις εργασίας και ευημερία, 
και να χρησιμοποιήσει τον μηχανισμό 
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της κλιματικής αλλαγής· καλεί την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι 
βιομηχανίες με υψηλή διαρροή άνθρακα 
δεν θα επωφελούνται από τις επιδοτήσεις 
της ΕΕ και ζητεί να αξιοποιηθεί 
καλύτερα η ΕΤΕπ, ως η «κλιματική 
τράπεζα» της Ένωσης, ώστε να ενισχυθεί 
η βιώσιμη χρηματοδότηση του δημόσιου 
και του ιδιωτικού τομέα και να βοηθηθούν 
οι επιχειρήσεις στη διαδικασία απαλλαγής 
από τις ανθρακούχες εκπομπές και να 
χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμός συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα ως μέσο για την 
προστασία των κατασκευαστών και των 
θέσεων εργασίας στην ΕΕ από τον αθέμιτο 
διεθνή ανταγωνισμό·

συνοριακής προσαρμογής άνθρακα ως 
μέσο για την προστασία των 
κατασκευαστών και των θέσεων εργασίας 
στην ΕΕ από τον αθέμιτο διεθνή 
ανταγωνισμό·

Or. en

Τροπολογία 439
Angelika Winzig, Tom Berendsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υποστηρίζει ότι μια πραγματικά 
αποτελεσματική ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πολιτική χρειάζεται έναν πίνακα στόχων 
για το κλίμα ως χάρτη πορείας για τη 
διαμόρφωση της βιομηχανίας του 
μέλλοντος· θεωρεί ότι όλοι οι τομείς θα 
πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης για το κλίμα και 
υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία 
του φυσικού αερίου ως μέσου ενεργειακής 
μετάβασης και του υδρογόνου ως 
δυνητικής πρωτοποριακής τεχνολογίας· 
ζητεί επίσης να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή 
στην ασφάλεια των δικτύων και τον 
ενεργειακό εφοδιασμό· καλεί το 
Συμβούλιο να αυξήσει τις δαπάνες από 
τον προϋπολογισμό της ΕΕ που αφορούν 
τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής· καλεί την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι 

15. υποστηρίζει ότι μια πραγματικά 
αποτελεσματική ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πολιτική χρειάζεται ένα σταθερό πλαίσιο 
στόχων για το κλίμα ως χάρτη πορείας για 
τη διαμόρφωση της βιομηχανίας του 
μέλλοντος· θεωρεί ότι όλοι οι τομείς θα 
πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης για το κλίμα και 
υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία 
του φυσικού αερίου ως μέσου ενεργειακής 
μετάβασης και των τεχνολογιών 
υδρογόνου ως σημαντικών 
πρωτοποριακών τεχνολογιών· 
υπογραμμίζει την ανθεκτική λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς ενέργειας ως 
βασικό στοιχείο της ενεργειακής 
μετάβασης· ζητεί, εν προκειμένω, να δοθεί 
μεγαλύτερη προσοχή στην ανάπτυξη 
έξυπνων και ψηφιακών δικτύων 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, 
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βιομηχανίες με υψηλή διαρροή άνθρακα 
δεν θα επωφελούνται από τις επιδοτήσεις 
της ΕΕ και ζητεί να αξιοποιηθεί 
καλύτερα η ΕΤΕπ, ως η «κλιματική 
τράπεζα» της Ένωσης, ώστε να ενισχυθεί 
η βιώσιμη χρηματοδότηση του δημόσιου 
και του ιδιωτικού τομέα και να 
βοηθηθούν οι επιχειρήσεις στη 
διαδικασία απαλλαγής από τις 
ανθρακούχες εκπομπές και να 
χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμός συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα ως μέσο για την 
προστασία των κατασκευαστών και των 
θέσεων εργασίας στην ΕΕ από τον 
αθέμιτο διεθνή ανταγωνισμό·

τα οποία είναι πλήρως συμβατά με τους 
στόχους της απαλλαγής από τις 
ανθρακούχες εκπομπές, προκειμένου να 
ενισχυθεί η εσωτερική αγορά ενέργειας, 
να υποστηριχθεί η ενεργειακή μετάβαση 
και να βελτιωθεί η ασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασμού· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν 
προτεραιότητα στις δαπάνες σε αυτόν τον 
τομέα κατά τη φάση ανασυγκρότησης και 
ανάκαμψης· υποστηρίζει την ανάπτυξη 
διεθνικών ενεργειακών δικτύων καθώς 
και αποτελεσματικών και γρήγορων 
διαδικασιών λήψης αποφάσεων για την 
υποστήριξή του· υπενθυμίζει ότι η χρήση 
διεθνών μηχανισμών της αγοράς 
συμβατών με τον ΠΟΕ μπορεί να 
συμβάλλει στην οικονομικά 
αποτελεσματική επίτευξη των στόχων 
της ΕΕ και των κρατών μελών για το 
κλίμα. και να υποβάλουν προτάσεις για 
την ταχεία εναρμόνιση των εθνικών 
κανόνων για την εμπορία ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 440
Antonio Tajani, Salvatore De Meo, Massimiliano Salini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υποστηρίζει ότι μια πραγματικά 
αποτελεσματική ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πολιτική χρειάζεται έναν πίνακα στόχων 
για το κλίμα ως χάρτη πορείας για τη 
διαμόρφωση της βιομηχανίας του 
μέλλοντος· θεωρεί ότι όλοι οι τομείς θα 
πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης για το κλίμα και 
υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία 
του φυσικού αερίου ως μέσου ενεργειακής 
μετάβασης και του υδρογόνου ως 
δυνητικής πρωτοποριακής τεχνολογίας· 
ζητεί επίσης να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή 

15. υποστηρίζει ότι μια πραγματικά 
αποτελεσματική ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πολιτική χρειάζεται ένα σταθερό πλαίσιο 
στόχων για το κλίμα ως χάρτη πορείας για 
τη διαμόρφωση της βιομηχανίας του 
μέλλοντος· θεωρεί ότι όλοι οι τομείς θα 
πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης για το κλίμα και 
υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία 
του φυσικού αερίου ως μέσου ενεργειακής 
μετάβασης και των τεχνολογιών 
υδρογόνου ως σημαντικών 
πρωτοποριακών τεχνολογιών· 
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στην ασφάλεια των δικτύων και τον 
ενεργειακό εφοδιασμό· καλεί το 
Συμβούλιο να αυξήσει τις δαπάνες από 
τον προϋπολογισμό της ΕΕ που αφορούν 
τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής· καλεί την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι 
βιομηχανίες με υψηλή διαρροή άνθρακα 
δεν θα επωφελούνται από τις επιδοτήσεις 
της ΕΕ και ζητεί να αξιοποιηθεί 
καλύτερα η ΕΤΕπ, ως η «κλιματική 
τράπεζα» της Ένωσης, ώστε να ενισχυθεί 
η βιώσιμη χρηματοδότηση του δημόσιου 
και του ιδιωτικού τομέα και να 
βοηθηθούν οι επιχειρήσεις στη 
διαδικασία απαλλαγής από τις 
ανθρακούχες εκπομπές και να 
χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμός συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα ως μέσο για την 
προστασία των κατασκευαστών και των 
θέσεων εργασίας στην ΕΕ από τον 
αθέμιτο διεθνή ανταγωνισμό·

υπογραμμίζει την ανθεκτική λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς ενέργειας ως 
βασικό στοιχείο της ενεργειακής 
μετάβασης· ζητεί, εν προκειμένω, να δοθεί 
μεγαλύτερη προσοχή στην ανάπτυξη 
έξυπνων και ψηφιακών δικτύων 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, 
τα οποία είναι πλήρως συμβατά με τους 
στόχους της απαλλαγής από τις 
ανθρακούχες εκπομπές, προκειμένου να 
ενισχυθεί η εσωτερική αγορά ενέργειας, 
να υποστηριχθεί η ενεργειακή μετάβαση 
και να βελτιωθεί η ασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασμού· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν 
προτεραιότητα στις δαπάνες σε αυτόν τον 
τομέα κατά τη φάση ανασυγκρότησης και 
ανάκαμψης· υποστηρίζει την ανάπτυξη 
διεθνικών ενεργειακών δικτύων καθώς 
και αποτελεσματικών και γρήγορων 
διαδικασιών λήψης αποφάσεων για την 
υποστήριξή του· υπενθυμίζει ότι η χρήση 
διεθνών μηχανισμών της αγοράς 
συμβατών με τον ΠΟΕ μπορεί να 
συμβάλλει στην οικονομικά 
αποτελεσματική επίτευξη των στόχων 
της ΕΕ και των κρατών μελών για το 
κλίμα· και να υποβάλουν προτάσεις για 
την ταχεία εναρμόνιση των εθνικών 
κανόνων για την εμπορία ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 441
Tom Berendsen
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Hildegard Bentele, 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, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υποστηρίζει ότι μια πραγματικά 15. υποστηρίζει ότι μια πραγματικά 
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αποτελεσματική ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πολιτική χρειάζεται έναν πίνακα στόχων 
για το κλίμα ως χάρτη πορείας για τη 
διαμόρφωση της βιομηχανίας του 
μέλλοντος· θεωρεί ότι όλοι οι τομείς θα 
πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης για το κλίμα και 
υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία 
του φυσικού αερίου ως μέσου ενεργειακής 
μετάβασης και του υδρογόνου ως 
δυνητικής πρωτοποριακής τεχνολογίας· 
ζητεί επίσης να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή 
στην ασφάλεια των δικτύων και τον 
ενεργειακό εφοδιασμό· καλεί το 
Συμβούλιο να αυξήσει τις δαπάνες από 
τον προϋπολογισμό της ΕΕ που αφορούν 
τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής· καλεί την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι 
βιομηχανίες με υψηλή διαρροή άνθρακα 
δεν θα επωφελούνται από τις επιδοτήσεις 
της ΕΕ και ζητεί να αξιοποιηθεί 
καλύτερα η ΕΤΕπ, ως η «κλιματική 
τράπεζα» της Ένωσης, ώστε να ενισχυθεί 
η βιώσιμη χρηματοδότηση του δημόσιου 
και του ιδιωτικού τομέα και να 
βοηθηθούν οι επιχειρήσεις στη 
διαδικασία απαλλαγής από τις 
ανθρακούχες εκπομπές και να 
χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμός συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα ως μέσο για την 
προστασία των κατασκευαστών και των 
θέσεων εργασίας στην ΕΕ από τον 
αθέμιτο διεθνή ανταγωνισμό·

αποτελεσματική ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πολιτική χρειάζεται ένα σταθερό πλαίσιο 
στόχων για το κλίμα ως χάρτη πορείας για 
τη διαμόρφωση της βιομηχανίας του 
μέλλοντος· θεωρεί ότι όλοι οι τομείς θα 
πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης για το κλίμα και 
υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία 
του φυσικού αερίου ως μέσου ενεργειακής 
μετάβασης και των τεχνολογιών 
υδρογόνου ως σημαντικών 
πρωτοποριακών τεχνολογιών· 
υπογραμμίζει την ανθεκτική λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς ενέργειας ως 
βασικό στοιχείο της ενεργειακής 
μετάβασης· ζητεί, εν προκειμένω, να δοθεί 
μεγαλύτερη προσοχή στην ανάπτυξη 
έξυπνων και ψηφιακών δικτύων 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, 
τα οποία είναι πλήρως συμβατά με τους 
στόχους της απαλλαγής από τις 
ανθρακούχες εκπομπές, προκειμένου να 
ενισχυθεί η εσωτερική αγορά ενέργειας, 
να υποστηριχθεί η ενεργειακή μετάβαση 
και να βελτιωθεί η ασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασμού· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν 
προτεραιότητα στις δαπάνες σε αυτόν τον 
τομέα κατά τη φάση ανασυγκρότησης και 
ανάκαμψης· υποστηρίζει την ανάπτυξη 
διεθνικών ενεργειακών δικτύων καθώς 
και αποτελεσματικών και γρήγορων 
διαδικασιών λήψης αποφάσεων για την 
υποστήριξή του· υπενθυμίζει ότι η χρήση 
διεθνών μηχανισμών της αγοράς μπορεί 
να συμβάλλει στην οικονομικά 
αποτελεσματική επίτευξη των στόχων 
της ΕΕ και των κρατών μελών για το 
κλίμα· και να υποβάλουν προτάσεις για 
την ταχεία εναρμόνιση των εθνικών 
κανόνων για την εμπορία ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 442
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υποστηρίζει ότι μια πραγματικά 
αποτελεσματική ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πολιτική χρειάζεται έναν πίνακα στόχων 
για το κλίμα ως χάρτη πορείας για τη 
διαμόρφωση της βιομηχανίας του 
μέλλοντος· θεωρεί ότι όλοι οι τομείς θα 
πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης για το κλίμα και 
υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία 
του φυσικού αερίου ως μέσου ενεργειακής 
μετάβασης και του υδρογόνου ως 
δυνητικής πρωτοποριακής τεχνολογίας· 
ζητεί επίσης να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή 
στην ασφάλεια των δικτύων και τον 
ενεργειακό εφοδιασμό· καλεί το 
Συμβούλιο να αυξήσει τις δαπάνες από 
τον προϋπολογισμό της ΕΕ που αφορούν 
τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής· καλεί την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι 
βιομηχανίες με υψηλή διαρροή άνθρακα 
δεν θα επωφελούνται από τις επιδοτήσεις 
της ΕΕ και ζητεί να αξιοποιηθεί 
καλύτερα η ΕΤΕπ, ως η «κλιματική 
τράπεζα» της Ένωσης, ώστε να ενισχυθεί 
η βιώσιμη χρηματοδότηση του δημόσιου 
και του ιδιωτικού τομέα και να 
βοηθηθούν οι επιχειρήσεις στη 
διαδικασία απαλλαγής από τις 
ανθρακούχες εκπομπές και να 
χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμός συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα ως μέσο για την 
προστασία των κατασκευαστών και των 
θέσεων εργασίας στην ΕΕ από τον 
αθέμιτο διεθνή ανταγωνισμό·

15. υποστηρίζει ότι μια πραγματικά 
αποτελεσματική ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πολιτική χρειάζεται ένα σταθερό πλαίσιο 
στόχων για το κλίμα ως χάρτη πορείας για 
τη διαμόρφωση της βιομηχανίας του 
μέλλοντος· θεωρεί ότι όλοι οι τομείς θα 
πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης για το κλίμα και 
υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία 
του φυσικού αερίου ως μέσου ενεργειακής 
μετάβασης και των τεχνολογιών 
υδρογόνου ως σημαντικών 
πρωτοποριακών τεχνολογιών· 
υπογραμμίζει την ανθεκτική λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς ενέργειας ως 
βασικό στοιχείο της ενεργειακής 
μετάβασης· ζητεί, εν προκειμένω, να δοθεί 
μεγαλύτερη προσοχή στην ανάπτυξη 
έξυπνων και ψηφιακών δικτύων 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, 
τα οποία είναι πλήρως συμβατά με τους 
στόχους της απαλλαγής από τις 
ανθρακούχες εκπομπές, προκειμένου να 
ενισχυθεί η εσωτερική αγορά ενέργειας, 
να υποστηριχθεί η ενεργειακή μετάβαση 
και να βελτιωθεί η ασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασμού· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν 
προτεραιότητα στις δαπάνες σε αυτόν τον 
τομέα κατά τη φάση ανασυγκρότησης και 
ανάκαμψης· υποστηρίζει την ανάπτυξη 
διεθνικών ενεργειακών δικτύων καθώς 
και αποτελεσματικών και γρήγορων 
διαδικασιών λήψης αποφάσεων για την 
υποστήριξή του· υπενθυμίζει ότι η χρήση 
διεθνών μηχανισμών της αγοράς μπορεί 
να συμβάλλει στην οικονομικά 
αποτελεσματική επίτευξη των στόχων 
της ΕΕ και των κρατών μελών για το 
κλίμα· και να υποβάλουν προτάσεις για 
την ταχεία εναρμόνιση των εθνικών 
κανόνων για την εμπορία ενέργειας·
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Τροπολογία 443
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υποστηρίζει ότι μια πραγματικά 
αποτελεσματική ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πολιτική χρειάζεται έναν πίνακα στόχων 
για το κλίμα ως χάρτη πορείας για τη 
διαμόρφωση της βιομηχανίας του 
μέλλοντος· θεωρεί ότι όλοι οι τομείς θα 
πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης για το κλίμα και 
υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία 
του φυσικού αερίου ως μέσου ενεργειακής 
μετάβασης και του υδρογόνου ως 
δυνητικής πρωτοποριακής τεχνολογίας· 
ζητεί επίσης να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή 
στην ασφάλεια των δικτύων και τον 
ενεργειακό εφοδιασμό· καλεί το 
Συμβούλιο να αυξήσει τις δαπάνες από 
τον προϋπολογισμό της ΕΕ που αφορούν 
τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής· καλεί την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι 
βιομηχανίες με υψηλή διαρροή άνθρακα 
δεν θα επωφελούνται από τις επιδοτήσεις 
της ΕΕ και ζητεί να αξιοποιηθεί καλύτερα 
η ΕΤΕπ, ως η «κλιματική τράπεζα» της 
Ένωσης, ώστε να ενισχυθεί η βιώσιμη 
χρηματοδότηση του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα και να βοηθηθούν οι 
επιχειρήσεις στη διαδικασία απαλλαγής 
από τις ανθρακούχες εκπομπές και να 
χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμός συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα ως μέσο για την 
προστασία των κατασκευαστών και των 
θέσεων εργασίας στην ΕΕ από τον αθέμιτο 
διεθνή ανταγωνισμό·

15. υποστηρίζει ότι μια πραγματικά 
αποτελεσματική ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πολιτική χρειάζεται έναν πίνακα στόχων 
ως χάρτη πορείας για τη διαμόρφωση της 
βιομηχανίας του μέλλοντος· υπογραμμίζει 
τη σημασία του φυσικού αερίου ως μέσου 
ενεργειακής μετάβασης και του υδρογόνου 
ως δυνητικής πρωτοποριακής τεχνολογίας· 
ζητεί επίσης να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή 
στην ασφάλεια των δικτύων και τον 
ενεργειακό εφοδιασμό· καλεί την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι 
βιομηχανίες με υψηλή διαρροή άνθρακα 
δεν θα επωφελούνται από τις επιδοτήσεις 
της ΕΕ και να χρησιμοποιηθεί ο 
μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής 
άνθρακα ως μέσο για την προστασία των 
κατασκευαστών και των θέσεων εργασίας 
στην ΕΕ από τον αθέμιτο διεθνή 
ανταγωνισμό και την εισαγωγή προϊόντων 
και υπηρεσιών με ισχυρό περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα·
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Τροπολογία 444
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υποστηρίζει ότι μια πραγματικά 
αποτελεσματική ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πολιτική χρειάζεται έναν πίνακα στόχων 
για το κλίμα ως χάρτη πορείας για τη 
διαμόρφωση της βιομηχανίας του 
μέλλοντος· θεωρεί ότι όλοι οι τομείς θα 
πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης για το κλίμα και 
υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία 
του φυσικού αερίου ως μέσου ενεργειακής 
μετάβασης και του υδρογόνου ως 
δυνητικής πρωτοποριακής τεχνολογίας· 
ζητεί επίσης να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή 
στην ασφάλεια των δικτύων και τον 
ενεργειακό εφοδιασμό· καλεί το 
Συμβούλιο να αυξήσει τις δαπάνες από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ που αφορούν τις 
προσπάθειες για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής· καλεί την Επιτροπή 
να διασφαλίσει ότι οι βιομηχανίες με 
υψηλή διαρροή άνθρακα δεν θα 
επωφελούνται από τις επιδοτήσεις της ΕΕ 
και ζητεί να αξιοποιηθεί καλύτερα η ΕΤΕπ, 
ως η «κλιματική τράπεζα» της Ένωσης, 
ώστε να ενισχυθεί η βιώσιμη 
χρηματοδότηση του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα και να βοηθηθούν οι 
επιχειρήσεις στη διαδικασία απαλλαγής 
από τις ανθρακούχες εκπομπές και να 
χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμός συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα ως μέσο για την 
προστασία των κατασκευαστών και των 
θέσεων εργασίας στην ΕΕ από τον αθέμιτο 
διεθνή ανταγωνισμό·

15. υποστηρίζει ότι μια πραγματικά 
αποτελεσματική ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πολιτική χρειάζεται έναν πίνακα στόχων 
για το κλίμα και τη βιομηχανική απόδοση 
ως χάρτη πορείας για τη διαμόρφωση της 
βιομηχανίας του μέλλοντος· θεωρεί ότι 
όλοι οι τομείς θα πρέπει να συμβάλλουν 
στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης για 
το κλίμα με δίκαιο τρόπο και σύμφωνα με 
τις δυνατότητες τους όσον αφορά τη 
μείωση των εκπομπών και υπογραμμίζει, 
εν προκειμένω, τη σημασία του φυσικού 
αερίου ως μέσου ενεργειακής μετάβασης 
για περιορισμένο χρονικό διάστημα και 
του υδρογόνου, ιδίως του πράσινου 
υδρογόνου, ως δυνητικής πρωτοποριακής 
τεχνολογίας· ζητεί επίσης να δοθεί 
μεγαλύτερη προσοχή στην ασφάλεια των 
δικτύων και τον ενεργειακό εφοδιασμό και 
την οικονομική προσιτότητα· καλεί το 
Συμβούλιο να αυξήσει τις δαπάνες από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ που αφορούν τις 
προσπάθειες για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής σε τουλάχιστον 25 % 
και πιο ανεπαρκή προγράμματα όπως το 
«Ορίζων Ευρώπη»· καλεί την Επιτροπή 
να διασφαλίσει ότι οι βιομηχανίες με 
υψηλές εκπομπές άνθρακα δεν θα 
επωφελούνται από τις επιδοτήσεις της ΕΕ 
και ζητεί να αξιοποιηθεί καλύτερα η ΕΤΕπ, 
ως η «κλιματική τράπεζα» της Ένωσης, 
ώστε να ενισχυθεί η βιώσιμη 
χρηματοδότηση του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα και να βοηθηθούν οι 
επιχειρήσεις στη διαδικασία απαλλαγής 
από τις ανθρακούχες εκπομπές και να 
χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμός συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα ως μέσο για την 
προστασία των κατασκευαστών και των 
θέσεων εργασίας στην ΕΕ από τον αθέμιτο 
διεθνή ανταγωνισμό·
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Τροπολογία 445
Niels Fuglsang, Mohammed Chahim

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υποστηρίζει ότι μια πραγματικά 
αποτελεσματική ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πολιτική χρειάζεται έναν πίνακα στόχων 
για το κλίμα ως χάρτη πορείας για τη 
διαμόρφωση της βιομηχανίας του 
μέλλοντος· θεωρεί ότι όλοι οι τομείς θα 
πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης για το κλίμα και 
υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία 
του φυσικού αερίου ως μέσου ενεργειακής 
μετάβασης και του υδρογόνου ως 
δυνητικής πρωτοποριακής τεχνολογίας· 
ζητεί επίσης να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή 
στην ασφάλεια των δικτύων και τον 
ενεργειακό εφοδιασμό· καλεί το 
Συμβούλιο να αυξήσει τις δαπάνες από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ που αφορούν τις 
προσπάθειες για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής· καλεί την Επιτροπή 
να διασφαλίσει ότι οι βιομηχανίες με 
υψηλή διαρροή άνθρακα δεν θα 
επωφελούνται από τις επιδοτήσεις της ΕΕ 
και ζητεί να αξιοποιηθεί καλύτερα η ΕΤΕπ, 
ως η «κλιματική τράπεζα» της Ένωσης, 
ώστε να ενισχυθεί η βιώσιμη 
χρηματοδότηση του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα και να βοηθηθούν οι 
επιχειρήσεις στη διαδικασία απαλλαγής 
από τις ανθρακούχες εκπομπές και να 
χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμός συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα ως μέσο για την 
προστασία των κατασκευαστών και των 
θέσεων εργασίας στην ΕΕ από τον αθέμιτο 
διεθνή ανταγωνισμό·

15. υποστηρίζει ότι μια πραγματικά 
αποτελεσματική ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πολιτική χρειάζεται έναν πίνακα στόχων 
για το κλίμα ως χάρτη πορείας για τη 
διαμόρφωση της βιομηχανίας του 
μέλλοντος· θεωρεί ότι όλοι οι τομείς θα 
πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης για το κλίμα και 
υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία 
του φυσικού αερίου ως μέσου ενεργειακής 
μετάβασης και του υδρογόνου ως 
δυνητικής πρωτοποριακής τεχνολογίας· 
καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια 
μεταρρύθμιση του συστήματος εμπορίας 
εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ), ώστε να 
εξασφαλιστεί υψηλότερη τιμή για τα 
δικαιώματα εκπομπής CO2 ως τρόπος 
ενίσχυσης των επενδύσεων στην πράσινη 
τεχνολογία, το μεγαλύτερο μέρος των 
οποίων παράγεται στην τεχνολογία της 
ΕΕ· ζητεί επίσης να δοθεί μεγαλύτερη 
προσοχή στην ασφάλεια των δικτύων και 
τον ενεργειακό εφοδιασμό· καλεί το 
Συμβούλιο να αυξήσει τις δαπάνες από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ που αφορούν τις 
προσπάθειες για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής· καλεί την Επιτροπή 
να διασφαλίσει ότι οι βιομηχανίες με 
υψηλή διαρροή άνθρακα δεν θα 
επωφελούνται από τις επιδοτήσεις της ΕΕ 
και ζητεί να αξιοποιηθεί καλύτερα η ΕΤΕπ, 
ως η «κλιματική τράπεζα» της Ένωσης, 
ώστε να ενισχυθεί η βιώσιμη 
χρηματοδότηση του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα και να βοηθηθούν οι 
επιχειρήσεις στη διαδικασία απαλλαγής 
από τις ανθρακούχες εκπομπές και να 
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χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμός συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα ως μέσο για την 
προστασία των κατασκευαστών και των 
θέσεων εργασίας στην ΕΕ από τον αθέμιτο 
διεθνή ανταγωνισμό·
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Τροπολογία 446
Marek Paweł Balt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υποστηρίζει ότι μια πραγματικά 
αποτελεσματική ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πολιτική χρειάζεται έναν πίνακα στόχων 
για το κλίμα ως χάρτη πορείας για τη 
διαμόρφωση της βιομηχανίας του 
μέλλοντος· θεωρεί ότι όλοι οι τομείς θα 
πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης για το κλίμα και 
υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία 
του φυσικού αερίου ως μέσου ενεργειακής 
μετάβασης και του υδρογόνου ως 
δυνητικής πρωτοποριακής τεχνολογίας· 
ζητεί επίσης να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή 
στην ασφάλεια των δικτύων και τον 
ενεργειακό εφοδιασμό· καλεί το 
Συμβούλιο να αυξήσει τις δαπάνες από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ που αφορούν τις 
προσπάθειες για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής· καλεί την Επιτροπή 
να διασφαλίσει ότι οι βιομηχανίες με 
υψηλή διαρροή άνθρακα δεν θα 
επωφελούνται από τις επιδοτήσεις της ΕΕ 
και ζητεί να αξιοποιηθεί καλύτερα η ΕΤΕπ, 
ως η «κλιματική τράπεζα» της Ένωσης, 
ώστε να ενισχυθεί η βιώσιμη 
χρηματοδότηση του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα και να βοηθηθούν οι 
επιχειρήσεις στη διαδικασία απαλλαγής 
από τις ανθρακούχες εκπομπές και να 
χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμός συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα ως μέσο για την 

15. υποστηρίζει ότι μια πραγματικά 
αποτελεσματική ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πολιτική χρειάζεται έναν πίνακα στόχων 
για το κλίμα ως χάρτη πορείας για τη 
διαμόρφωση της βιομηχανίας του 
μέλλοντος· θεωρεί ότι όλοι οι τομείς θα 
πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης για το κλίμα και 
υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία 
της ανταγωνιστικής, απαλλαγμένης από 
ανθρακούχες εκπομπές ηλεκτρικής 
ενέργειας ως βασικού παράγοντα για τις 
ενεργοβόρες βιομηχανίες, του φυσικού 
αερίου ως μέσου ενεργειακής μετάβασης 
και του υδρογόνου ως δυνητικής 
πρωτοποριακής τεχνολογίας· ζητεί επίσης 
να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην 
ασφάλεια των δικτύων και τον ενεργειακό 
εφοδιασμό· καθώς και σε μηχανισμούς 
υποστήριξης για την εξασφάλιση 
πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή και 
ασφαλή, απαλλαγμένη από ανθρακούχες 
εκπομπές ηλεκτρική ενέργεια για τους 
ενεργοβόρους τομείς· καλεί το Συμβούλιο 
να αυξήσει τις δαπάνες από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ που αφορούν τις 
προσπάθειες για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής· καλεί την Επιτροπή 
να διασφαλίσει ότι οι βιομηχανίες με 
υψηλή διαρροή άνθρακα δεν θα 
επωφελούνται από τις επιδοτήσεις της ΕΕ 



PE653.877v02-00 88/199 AM\1208890EL.docx

EL

προστασία των κατασκευαστών και των 
θέσεων εργασίας στην ΕΕ από τον αθέμιτο 
διεθνή ανταγωνισμό·

και ζητεί να αξιοποιηθεί καλύτερα η ΕΤΕπ, 
ως η «κλιματική τράπεζα» της Ένωσης, 
ώστε να ενισχυθεί η βιώσιμη 
χρηματοδότηση του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα και να βοηθηθούν οι 
επιχειρήσεις στη διαδικασία απαλλαγής 
από τις ανθρακούχες εκπομπές και να 
χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμός συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα ως μέσο για την 
προστασία των κατασκευαστών και των 
θέσεων εργασίας στην ΕΕ από τον αθέμιτο 
διεθνή ανταγωνισμό·

Or. en

Τροπολογία 447
Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υποστηρίζει ότι μια πραγματικά 
αποτελεσματική ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πολιτική χρειάζεται έναν πίνακα στόχων 
για το κλίμα ως χάρτη πορείας για τη 
διαμόρφωση της βιομηχανίας του 
μέλλοντος· θεωρεί ότι όλοι οι τομείς θα 
πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης για το κλίμα και 
υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία 
του φυσικού αερίου ως μέσου ενεργειακής 
μετάβασης και του υδρογόνου ως 
δυνητικής πρωτοποριακής τεχνολογίας· 
ζητεί επίσης να δοθεί μεγαλύτερη 
προσοχή στην ασφάλεια των δικτύων και 
τον ενεργειακό εφοδιασμό· καλεί το 
Συμβούλιο να αυξήσει τις δαπάνες από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ που αφορούν τις 
προσπάθειες για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής· καλεί την Επιτροπή 
να διασφαλίσει ότι οι βιομηχανίες με 
υψηλή διαρροή άνθρακα δεν θα 
επωφελούνται από τις επιδοτήσεις της ΕΕ 
και ζητεί να αξιοποιηθεί καλύτερα η ΕΤΕπ, 
ως η «κλιματική τράπεζα» της Ένωσης, 

15. υποστηρίζει ότι μια πραγματικά 
αποτελεσματική ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πολιτική χρειάζεται έναν πίνακα στόχων 
για το κλίμα ως χάρτη πορείας για τη 
διαμόρφωση της βιομηχανίας του 
μέλλοντος· θεωρεί ότι όλοι οι τομείς θα 
πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης για το κλίμα και 
υπενθυμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία 
της διασφάλισης κλιματικά ουδέτερης 
ενέργειας σε παγκόσμια ανταγωνιστικές 
τιμές για τις βιομηχανίες, και προς τούτο 
την ανάγκη επίσπευσης της ανάπτυξης 
και ολοκλήρωσης των δυνατοτήτων 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας στο 
ενεργειακό μείγμα και διευκόλυνσης της 
ανάπτυξης της παραγωγής υδρογόνου 
μέσω της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές και της χρήσης 
της σε τομείς όπου είναι δύσκολη η 
μείωση των εκπομπών·
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ώστε να ενισχυθεί η βιώσιμη 
χρηματοδότηση του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα και να βοηθηθούν οι 
επιχειρήσεις στη διαδικασία απαλλαγής 
από τις ανθρακούχες εκπομπές και να 
χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμός συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα ως μέσο για την 
προστασία των κατασκευαστών και των 
θέσεων εργασίας στην ΕΕ από τον αθέμιτο 
διεθνή ανταγωνισμό·

καλεί το Συμβούλιο να αυξήσει τις 
δαπάνες από τον προϋπολογισμό της ΕΕ 
που αφορούν τις προσπάθειες για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής σε 
τουλάχιστον 30 % του προϋπολογισμού· ; 
καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι 
βιομηχανίες με υψηλή διαρροή άνθρακα 
δεν θα επωφελούνται από τις επιδοτήσεις 
της ΕΕ και ζητεί να αξιοποιηθεί καλύτερα 
η ΕΤΕπ, ως η «κλιματική τράπεζα» της 
Ένωσης, ώστε να ενισχυθεί η βιώσιμη 
χρηματοδότηση του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα και να βοηθηθούν οι 
επιχειρήσεις στη διαδικασία απαλλαγής 
από τις ανθρακούχες εκπομπές και να 
χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμός συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα ως μέσο για την 
προστασία των κατασκευαστών και των 
θέσεων εργασίας στην ΕΕ από τον αθέμιτο 
διεθνή ανταγωνισμό·

Or. en

Τροπολογία 448
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υποστηρίζει ότι μια πραγματικά 
αποτελεσματική ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πολιτική χρειάζεται έναν πίνακα στόχων 
για το κλίμα ως χάρτη πορείας για τη 
διαμόρφωση της βιομηχανίας του 

15. υποστηρίζει ότι μια πραγματικά 
αποτελεσματική ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πολιτική χρειάζεται έναν πίνακα στόχων 
για το κλίμα ως χάρτη πορείας για τη 
διαμόρφωση της βιομηχανίας του 
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μέλλοντος· θεωρεί ότι όλοι οι τομείς θα 
πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης για το κλίμα και 
υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία 
του φυσικού αερίου ως μέσου ενεργειακής 
μετάβασης και του υδρογόνου ως 
δυνητικής πρωτοποριακής τεχνολογίας· 
ζητεί επίσης να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή 
στην ασφάλεια των δικτύων και τον 
ενεργειακό εφοδιασμό· καλεί το 
Συμβούλιο να αυξήσει τις δαπάνες από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ που αφορούν τις 
προσπάθειες για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής· καλεί την Επιτροπή 
να διασφαλίσει ότι οι βιομηχανίες με 
υψηλή διαρροή άνθρακα δεν θα 
επωφελούνται από τις επιδοτήσεις της ΕΕ 
και ζητεί να αξιοποιηθεί καλύτερα η ΕΤΕπ, 
ως η «κλιματική τράπεζα» της Ένωσης, 
ώστε να ενισχυθεί η βιώσιμη 
χρηματοδότηση του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα και να βοηθηθούν οι 
επιχειρήσεις στη διαδικασία απαλλαγής 
από τις ανθρακούχες εκπομπές και να 
χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμός συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα ως μέσο για την 
προστασία των κατασκευαστών και των 
θέσεων εργασίας στην ΕΕ από τον αθέμιτο 
διεθνή ανταγωνισμό·

μέλλοντος· θεωρεί ότι όλοι οι τομείς θα 
πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης για το κλίμα και 
υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία 
του φυσικού αερίου ως μέσου ενεργειακής 
μετάβασης και του υδρογόνου ως 
δυνητικής πρωτοποριακής τεχνολογίας· 
ζητεί επίσης να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή 
στην ασφάλεια των δικτύων και τον 
ενεργειακό εφοδιασμό· καλεί το 
Συμβούλιο να αυξήσει τις δαπάνες από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ που αφορούν τις 
προσπάθειες για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής· καλεί την Επιτροπή 
να διασφαλίσει ότι οι βιομηχανίες με 
υψηλή διαρροή άνθρακα δεν θα 
επωφελούνται από τις επιδοτήσεις της ΕΕ 
και ότι δεν θα στηρίζεται η μετάβαση 
βιομηχανιών των οποίων το τελικό 
προϊόν δεν είναι σύμφωνο με τους 
στόχους της οικολογικής μετάβασης, και 
ζητεί να αξιοποιηθεί καλύτερα η ΕΤΕπ, ως 
η «κλιματική τράπεζα» της Ένωσης, ώστε 
να ενισχυθεί η βιώσιμη χρηματοδότηση 
του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και 
να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις στη 
διαδικασία απαλλαγής από τις 
ανθρακούχες εκπομπές και να 
χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμός συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα ως μέσο για την 
προστασία των κατασκευαστών και των 
θέσεων εργασίας στην ΕΕ από τον αθέμιτο 
διεθνή ανταγωνισμό·

Or. fr

Τροπολογία 449
Gianna Gancia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υποστηρίζει ότι μια πραγματικά 
αποτελεσματική ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πολιτική χρειάζεται έναν πίνακα στόχων 

15. υποστηρίζει ότι μια πραγματικά 
αποτελεσματική ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πολιτική χρειάζεται έναν πίνακα στόχων 
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για το κλίμα ως χάρτη πορείας για τη 
διαμόρφωση της βιομηχανίας του 
μέλλοντος· θεωρεί ότι όλοι οι τομείς θα 
πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης για το κλίμα και 
υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία 
του φυσικού αερίου ως μέσου ενεργειακής 
μετάβασης και του υδρογόνου ως 
δυνητικής πρωτοποριακής τεχνολογίας· 
ζητεί επίσης να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή 
στην ασφάλεια των δικτύων και τον 
ενεργειακό εφοδιασμό· καλεί το 
Συμβούλιο να αυξήσει τις δαπάνες από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ που αφορούν τις 
προσπάθειες για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής· καλεί την Επιτροπή 
να διασφαλίσει ότι οι βιομηχανίες με 
υψηλή διαρροή άνθρακα δεν θα 
επωφελούνται από τις επιδοτήσεις της ΕΕ 
και ζητεί να αξιοποιηθεί καλύτερα η ΕΤΕπ, 
ως η «κλιματική τράπεζα» της Ένωσης, 
ώστε να ενισχυθεί η βιώσιμη 
χρηματοδότηση του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα και να βοηθηθούν οι 
επιχειρήσεις στη διαδικασία απαλλαγής 
από τις ανθρακούχες εκπομπές και να 
χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμός συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα ως μέσο για την 
προστασία των κατασκευαστών και των 
θέσεων εργασίας στην ΕΕ από τον αθέμιτο 
διεθνή ανταγωνισμό·

για το κλίμα ως χάρτη πορείας για τη 
διαμόρφωση της βιομηχανίας του 
μέλλοντος· γνωρίζει ότι ο ορισμός αυτού 
του πίνακα έχει νόημα μόνο εάν 
συμφωνηθεί και με τις άμεσα 
εμπλεκόμενες τρίτες χώρες· θεωρεί ότι 
όλοι οι τομείς θα πρέπει να συμβάλλουν 
στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης για 
το κλίμα και υπογραμμίζει, εν προκειμένω, 
τη σημασία του φυσικού αερίου ως μέσου 
ενεργειακής μετάβασης και του υδρογόνου 
ως δυνητικής πρωτοποριακής τεχνολογίας· 
ζητεί επίσης να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή 
στην ασφάλεια των δικτύων και τον 
ενεργειακό εφοδιασμό· καλεί το 
Συμβούλιο να αυξήσει τις δαπάνες από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ που αφορούν τις 
προσπάθειες για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής· καλεί την Επιτροπή 
να διασφαλίσει ότι οι βιομηχανίες με 
υψηλή διαρροή άνθρακα δεν θα 
επωφελούνται από τις επιδοτήσεις της ΕΕ 
και ζητεί να αξιοποιηθεί καλύτερα η ΕΤΕπ, 
ως η «κλιματική τράπεζα» της Ένωσης, 
ώστε να ενισχυθεί η βιώσιμη 
χρηματοδότηση του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα και να βοηθηθούν οι 
επιχειρήσεις στη διαδικασία απαλλαγής 
από τις ανθρακούχες εκπομπές και να 
χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμός συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα ως μέσο για την 
προστασία των κατασκευαστών και των 
θέσεων εργασίας στην ΕΕ από τον αθέμιτο 
διεθνή ανταγωνισμό·

Or. it

Τροπολογία 450
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υποστηρίζει ότι μια πραγματικά 15. υποστηρίζει ότι μια πραγματικά 
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αποτελεσματική ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πολιτική χρειάζεται έναν πίνακα στόχων 
για το κλίμα ως χάρτη πορείας για τη 
διαμόρφωση της βιομηχανίας του 
μέλλοντος· θεωρεί ότι όλοι οι τομείς θα 
πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης για το κλίμα και 
υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία 
του φυσικού αερίου ως μέσου ενεργειακής 
μετάβασης και του υδρογόνου ως 
δυνητικής πρωτοποριακής τεχνολογίας· 
ζητεί επίσης να δοθεί μεγαλύτερη 
προσοχή στην ασφάλεια των δικτύων και 
τον ενεργειακό εφοδιασμό· καλεί το 
Συμβούλιο να αυξήσει τις δαπάνες από 
τον προϋπολογισμό της ΕΕ που αφορούν 
τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής· καλεί την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι 
βιομηχανίες με υψηλή διαρροή άνθρακα 
δεν θα επωφελούνται από τις επιδοτήσεις 
της ΕΕ και ζητεί να αξιοποιηθεί 
καλύτερα η ΕΤΕπ, ως η «κλιματική 
τράπεζα» της Ένωσης, ώστε να ενισχυθεί 
η βιώσιμη χρηματοδότηση του δημόσιου 
και του ιδιωτικού τομέα και να 
βοηθηθούν οι επιχειρήσεις στη 
διαδικασία απαλλαγής από τις 
ανθρακούχες εκπομπές και να 
χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμός συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα ως μέσο για την 
προστασία των κατασκευαστών και των 
θέσεων εργασίας στην ΕΕ από τον 
αθέμιτο διεθνή ανταγωνισμό·

αποτελεσματική ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πολιτική πρέπει να βασίζεται σε μια 
πορεία συνολικής μείωσης των εκπομπών 
προς την επίτευξη των στόχων της 
Ένωσης για το 2030 σχετικά με το κλίμα 
και τις μηδενικές καθαρές εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου, σύμφωνα με τη 
συμφωνία του Παρισιού και με σαφείς 
πενταετείς ενδιάμεσους στόχους και 
δείκτες· θεωρεί ότι όλοι οι τομείς θα 
πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης για το κλίμα και 
υπογραμμίζει, εν προκειμένω, πόσο 
σημαντικό είναι για την Επιτροπή να 
αναπτύξει συγκεκριμένες οδούς στις 
οποίες να καθορίζονται οι δράσεις που 
απαιτούνται για την επίτευξη αυτών των 
στόχων και τη διασφάλιση της πολιτικής 
συνοχής· τονίζει ότι αυτές οι οδοί για το 
κλίμα ενισχύουν τη μακροπρόθεσμη 
βεβαιότητα των επενδυτών και την 
κανονιστική προβλεψιμότητα και θα 
λειτουργήσουν ως κατευθυντήριες 
γραμμές για μελλοντικές δράσεις 
πολιτικής, οι οποίες, με τη σειρά τους θα 
κατευθύνουν μελλοντικές αποφάσεις σε 
βιομηχανικά και επενδυτικά θέματα·
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πολιτική χρειάζεται έναν πίνακα στόχων 
για το κλίμα ως χάρτη πορείας για τη 
διαμόρφωση της βιομηχανίας του 
μέλλοντος· θεωρεί ότι όλοι οι τομείς θα 
πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης για το κλίμα και 
υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία 
του φυσικού αερίου ως μέσου ενεργειακής 
μετάβασης και του υδρογόνου ως 
δυνητικής πρωτοποριακής τεχνολογίας· 
ζητεί επίσης να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή 
στην ασφάλεια των δικτύων και τον 
ενεργειακό εφοδιασμό· καλεί το 
Συμβούλιο να αυξήσει τις δαπάνες από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ που αφορούν τις 
προσπάθειες για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής· καλεί την Επιτροπή 
να διασφαλίσει ότι οι βιομηχανίες με 
υψηλή διαρροή άνθρακα δεν θα 
επωφελούνται από τις επιδοτήσεις της ΕΕ 
και ζητεί να αξιοποιηθεί καλύτερα η ΕΤΕπ, 
ως η «κλιματική τράπεζα» της Ένωσης, 
ώστε να ενισχυθεί η βιώσιμη 
χρηματοδότηση του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα και να βοηθηθούν οι 
επιχειρήσεις στη διαδικασία απαλλαγής 
από τις ανθρακούχες εκπομπές και να 
χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμός συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα ως μέσο για την 
προστασία των κατασκευαστών και των 
θέσεων εργασίας στην ΕΕ από τον αθέμιτο 
διεθνή ανταγωνισμό·

πολιτική χρειάζεται έναν πίνακα στόχων 
για το κλίμα ως χάρτη πορείας για τη 
διαμόρφωση της βιομηχανίας του 
μέλλοντος· θεωρεί ότι όλοι οι τομείς θα 
πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης για το κλίμα και 
υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία 
της τόνωσης της έρευνας και της 
τεχνολογικής ανάπτυξης ως βασικών 
παραγόντων για τη στήριξη της 
μετάβασης, καθώς και του φυσικού 
αερίου ως μέσου ενεργειακής μετάβασης 
και του υδρογόνου ως δυνητικής 
πρωτοποριακής τεχνολογίας· ζητεί επίσης 
να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην 
ασφάλεια των δικτύων και τον ενεργειακό 
εφοδιασμό· καλεί το Συμβούλιο να 
αυξήσει τις δαπάνες από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ που αφορούν τις 
προσπάθειες για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής· καλεί την Επιτροπή 
να διασφαλίσει ότι οι βιομηχανίες με 
υψηλή διαρροή άνθρακα δεν θα 
επωφελούνται από τις επιδοτήσεις της ΕΕ 
και ζητεί να αξιοποιηθεί καλύτερα η ΕΤΕπ, 
ως η «κλιματική τράπεζα» της Ένωσης, 
ώστε να ενισχυθεί η βιώσιμη 
χρηματοδότηση του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα και να βοηθηθούν οι 
επιχειρήσεις στη διαδικασία απαλλαγής 
από τις ανθρακούχες εκπομπές και να 
χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμός συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα ως μέσο για την 
προστασία των κατασκευαστών και των 
θέσεων εργασίας στην ΕΕ από τον αθέμιτο 
διεθνή ανταγωνισμό·
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15. υποστηρίζει ότι μια πραγματικά 
αποτελεσματική ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πολιτική χρειάζεται έναν πίνακα στόχων 
για το κλίμα ως χάρτη πορείας για τη 
διαμόρφωση της βιομηχανίας του 
μέλλοντος· θεωρεί ότι όλοι οι τομείς θα 
πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης για το κλίμα και 
υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία 
του φυσικού αερίου ως μέσου ενεργειακής 
μετάβασης και του υδρογόνου ως 
δυνητικής πρωτοποριακής τεχνολογίας· 
ζητεί επίσης να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή 
στην ασφάλεια των δικτύων και τον 
ενεργειακό εφοδιασμό· καλεί το 
Συμβούλιο να αυξήσει τις δαπάνες από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ που αφορούν τις 
προσπάθειες για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής· καλεί την Επιτροπή 
να διασφαλίσει ότι οι βιομηχανίες με 
υψηλή διαρροή άνθρακα δεν θα 
επωφελούνται από τις επιδοτήσεις της ΕΕ 
και ζητεί να αξιοποιηθεί καλύτερα η ΕΤΕπ, 
ως η «κλιματική τράπεζα» της Ένωσης, 
ώστε να ενισχυθεί η βιώσιμη 
χρηματοδότηση του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα και να βοηθηθούν οι 
επιχειρήσεις στη διαδικασία απαλλαγής 
από τις ανθρακούχες εκπομπές και να 
χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμός συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα ως μέσο για την 
προστασία των κατασκευαστών και των 
θέσεων εργασίας στην ΕΕ από τον αθέμιτο 
διεθνή ανταγωνισμό·

15. υποστηρίζει ότι μια πραγματικά 
αποτελεσματική ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πολιτική χρειάζεται έναν πίνακα στόχων 
για το κλίμα ως χάρτη πορείας για τη 
διαμόρφωση της βιομηχανίας του 
μέλλοντος· θεωρεί ότι όλοι οι τομείς θα 
πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης για το κλίμα και 
υπενθυμίζει, εν προκειμένω, τον 
στρατηγικό ρόλο των υποδομών 
ηλεκτρικής ενέργειας για την ενεργειακή 
και την κλιματική μετάβαση, καθώς 
επίσης υπογραμμίζει τη σημασία του 
φυσικού αερίου ως μέσου ενεργειακής 
μετάβασης και του υδρογόνου ως 
δυνητικής πρωτοποριακής τεχνολογίας· 
ζητεί επίσης να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή 
στην ασφάλεια των δικτύων και τον 
ενεργειακό εφοδιασμό· καλεί το 
Συμβούλιο να αυξήσει τις δαπάνες από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ που αφορούν τις 
προσπάθειες για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής· καλεί την Επιτροπή 
να διασφαλίσει ότι οι βιομηχανίες με 
υψηλή διαρροή άνθρακα δεν θα 
επωφελούνται από τις επιδοτήσεις της ΕΕ 
και ζητεί να αξιοποιηθεί καλύτερα η ΕΤΕπ, 
ως η «κλιματική τράπεζα» της Ένωσης, 
ώστε να ενισχυθεί η βιώσιμη 
χρηματοδότηση του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα και να βοηθηθούν οι 
επιχειρήσεις στη διαδικασία απαλλαγής 
από τις ανθρακούχες εκπομπές και να 
χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμός συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα ως μέσο για την 
προστασία των κατασκευαστών και των 
θέσεων εργασίας στην ΕΕ από τον αθέμιτο 
διεθνή ανταγωνισμό·
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15. υποστηρίζει ότι μια πραγματικά 
αποτελεσματική ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πολιτική χρειάζεται έναν πίνακα στόχων 
για το κλίμα ως χάρτη πορείας για τη 
διαμόρφωση της βιομηχανίας του 
μέλλοντος· θεωρεί ότι όλοι οι τομείς θα 
πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης για το κλίμα και 
υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία 
του φυσικού αερίου ως μέσου ενεργειακής 
μετάβασης και του υδρογόνου ως 
δυνητικής πρωτοποριακής τεχνολογίας· 
ζητεί επίσης να δοθεί μεγαλύτερη 
προσοχή στην ασφάλεια των δικτύων και 
τον ενεργειακό εφοδιασμό· καλεί το 
Συμβούλιο να αυξήσει τις δαπάνες από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ που αφορούν τις 
προσπάθειες για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής· καλεί την Επιτροπή 
να διασφαλίσει ότι οι βιομηχανίες με 
υψηλή διαρροή άνθρακα δεν θα 
επωφελούνται από τις επιδοτήσεις της 
ΕΕ και ζητεί να αξιοποιηθεί καλύτερα η 
ΕΤΕπ, ως η «κλιματική τράπεζα» της 
Ένωσης, ώστε να ενισχυθεί η βιώσιμη 
χρηματοδότηση του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα και να βοηθηθούν οι 
επιχειρήσεις στη διαδικασία απαλλαγής 
από τις ανθρακούχες εκπομπές και να 
χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμός συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα ως μέσο για την 
προστασία των κατασκευαστών και των 
θέσεων εργασίας στην ΕΕ από τον 
αθέμιτο διεθνή ανταγωνισμό·

15. υποστηρίζει ότι μια πραγματικά 
αποτελεσματική ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πολιτική χρειάζεται ένα πλαίσιο 
διακυβέρνησης το οποίο θέτει στόχους, 
καθορίζει τομεακούς οδικούς χάρτες, 
παρακολουθεί την πρόοδο στη 
βιομηχανική μετάβαση χρησιμοποιώντας 
μεταξύ άλλων τα κριτήρια που τίθενται 
στην ταξινόμηση της ΕΕ και τις 
υποχρεωτικές ετήσιες εταιρικές 
ανακοινώσεις σχετικά με την ταξινόμηση, 
καθώς επίσης θα διασφαλίζει τη συνοχή 
των πολιτικών· για τον σκοπό αυτό, καλεί 
την Επιτροπή να ιδρύσει ένα ανεξάρτητο 
παρατηρητήριο για τη διαμόρφωση της 
βιομηχανίας του μέλλοντος· θεωρεί ότι 
όλοι οι τομείς θα πρέπει να συμβάλλουν 
στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης για 
το κλίμα και τους περιβαλλοντικούς 
στόχους και, με αυτό το πνεύμα, καλεί 
την Επιτροπή να καταρτίσει μια συνολική 
στρατηγική με σαφές χρονοδιάγραμμα για 
την παρακολούθηση της προόδου στο 
θέμα αυτό, υπογραμμίζει τη σημασία των 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και του 
ανανεώσιμου υδρογόνου για τη μετάβαση 
των βιομηχανικών τομέων σε ένα 
κλιματικά ουδέτερο μονοπάτι όπου το 
φυσικό αέριο αποτελεί μέσο ενεργειακής 
μετάβασης και το υδρογόνο δυνητική 
πρωτοποριακή τεχνολογία, και ζητεί 
αυξημένη προσοχή στην ασφάλεια των 
δικτύων και τον ενεργειακό εφοδιασμό· 
καλεί το Συμβούλιο να αυξήσει τις 
δαπάνες από τον προϋπολογισμό της ΕΕ 
που αφορούν τις προσπάθειες για την 
ανάληψη δράσεων για την κλιματική 
αλλαγή·
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15. υποστηρίζει ότι μια πραγματικά 
αποτελεσματική ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πολιτική χρειάζεται έναν πίνακα στόχων 
για το κλίμα ως χάρτη πορείας για τη 
διαμόρφωση της βιομηχανίας του 
μέλλοντος· θεωρεί ότι όλοι οι τομείς θα 
πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης για το κλίμα και 
υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία 
του φυσικού αερίου ως μέσου ενεργειακής 
μετάβασης και του υδρογόνου ως 
δυνητικής πρωτοποριακής τεχνολογίας· 
ζητεί επίσης να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή 
στην ασφάλεια των δικτύων και τον 
ενεργειακό εφοδιασμό· καλεί το 
Συμβούλιο να αυξήσει τις δαπάνες από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ που αφορούν τις 
προσπάθειες για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής· καλεί την Επιτροπή 
να διασφαλίσει ότι οι βιομηχανίες με 
υψηλή διαρροή άνθρακα δεν θα 
επωφελούνται από τις επιδοτήσεις της 
ΕΕ και ζητεί να αξιοποιηθεί καλύτερα η 
ΕΤΕπ, ως η «κλιματική τράπεζα» της 
Ένωσης, ώστε να ενισχυθεί η βιώσιμη 
χρηματοδότηση του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα και να βοηθηθούν οι 
επιχειρήσεις στη διαδικασία απαλλαγής 
από τις ανθρακούχες εκπομπές και να 
χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμός συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα ως μέσο για την 
προστασία των κατασκευαστών και των 
θέσεων εργασίας στην ΕΕ από τον αθέμιτο 
διεθνή ανταγωνισμό·

15. υποστηρίζει ότι μια πραγματικά 
αποτελεσματική ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πολιτική χρειάζεται έναν πίνακα στόχων 
για το κλίμα ως χάρτη πορείας για τη 
διαμόρφωση της βιομηχανίας του 
μέλλοντος· θεωρεί ότι όλοι οι τομείς θα 
πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης για το κλίμα και 
υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία 
του φυσικού αερίου ως μέσου ενεργειακής 
μετάβασης και του υδρογόνου ως 
δυνητικής πρωτοποριακής τεχνολογίας· 
ζητεί επίσης να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή 
στην ασφάλεια των δικτύων και τον 
ενεργειακό εφοδιασμό· καλεί το 
Συμβούλιο να αυξήσει τις δαπάνες από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ που αφορούν τις 
προσπάθειες για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής και ζητεί να 
αξιοποιηθεί καλύτερη η ΕΤΕπ, ως η 
«κλιματική τράπεζα» της Ένωσης, ώστε να 
ενισχυθεί η βιώσιμη χρηματοδότηση του 
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και να 
βοηθηθούν οι επιχειρήσεις στη διαδικασία 
απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές 
και να χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμός 
συνοριακής προσαρμογής άνθρακα ως 
μέσο για την προστασία των 
κατασκευαστών και των θέσεων εργασίας 
στην ΕΕ από τον αθέμιτο διεθνή 
ανταγωνισμό·
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15. υποστηρίζει ότι μια πραγματικά 
αποτελεσματική ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πολιτική χρειάζεται έναν πίνακα στόχων 
για το κλίμα ως χάρτη πορείας για τη 
διαμόρφωση της βιομηχανίας του 
μέλλοντος· θεωρεί ότι όλοι οι τομείς θα 
πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης για το κλίμα και 
υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία 
του φυσικού αερίου ως μέσου ενεργειακής 
μετάβασης και του υδρογόνου ως 
δυνητικής πρωτοποριακής τεχνολογίας· 
ζητεί επίσης να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή 
στην ασφάλεια των δικτύων και τον 
ενεργειακό εφοδιασμό· καλεί το 
Συμβούλιο να αυξήσει τις δαπάνες από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ που αφορούν τις 
προσπάθειες για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής· καλεί την Επιτροπή 
να διασφαλίσει ότι οι βιομηχανίες με 
υψηλή διαρροή άνθρακα δεν θα 
επωφελούνται από τις επιδοτήσεις της ΕΕ 
και ζητεί να αξιοποιηθεί καλύτερα η ΕΤΕπ, 
ως η «κλιματική τράπεζα» της Ένωσης, 
ώστε να ενισχυθεί η βιώσιμη 
χρηματοδότηση του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα και να βοηθηθούν οι 
επιχειρήσεις στη διαδικασία απαλλαγής 
από τις ανθρακούχες εκπομπές και να 
χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμός συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα ως μέσο για την 
προστασία των κατασκευαστών και των 
θέσεων εργασίας στην ΕΕ από τον αθέμιτο 
διεθνή ανταγωνισμό·

15. υποστηρίζει ότι μια πραγματικά 
αποτελεσματική ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πολιτική χρειάζεται έναν πίνακα στόχων 
για το κλίμα ως χάρτη πορείας για τη 
διαμόρφωση της βιομηχανίας του 
μέλλοντος· θεωρεί ότι όλοι οι τομείς θα 
πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης για το κλίμα και 
υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία 
των πηγών ενέργειας που δεν εκπέμπουν 
αέρια του θερμοκηπίου και του φυσικού 
αερίου ως μέσου ενεργειακής μετάβασης 
και του υδρογόνου ως δυνητικής 
πρωτοποριακής τεχνολογίας· ζητεί επίσης 
να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην 
ασφάλεια των δικτύων και τον ενεργειακό 
εφοδιασμό· καλεί το Συμβούλιο να 
αυξήσει τις δαπάνες από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ που αφορούν τις 
προσπάθειες για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής· καλεί την Επιτροπή 
να διασφαλίσει ότι οι βιομηχανίες με 
υψηλή διαρροή άνθρακα δεν θα 
επωφελούνται από τις επιδοτήσεις της ΕΕ 
και ζητεί να αξιοποιηθεί καλύτερα η ΕΤΕπ, 
ως η «κλιματική τράπεζα» της Ένωσης, 
ώστε να ενισχυθεί η βιώσιμη 
χρηματοδότηση του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα και να βοηθηθούν οι 
επιχειρήσεις στη διαδικασία απαλλαγής 
από τις ανθρακούχες εκπομπές και να 
χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμός συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα ως μέσο για την 
προστασία των κατασκευαστών και των 
θέσεων εργασίας στην ΕΕ από τον αθέμιτο 
διεθνή ανταγωνισμό·
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15. υποστηρίζει ότι μια πραγματικά 
αποτελεσματική ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πολιτική χρειάζεται έναν πίνακα στόχων 
για το κλίμα ως χάρτη πορείας για τη 
διαμόρφωση της βιομηχανίας του 
μέλλοντος· θεωρεί ότι όλοι οι τομείς θα 
πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης για το κλίμα και 
υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία 
του φυσικού αερίου ως μέσου ενεργειακής 
μετάβασης και του υδρογόνου ως 
δυνητικής πρωτοποριακής τεχνολογίας· 
ζητεί επίσης να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή 
στην ασφάλεια των δικτύων και τον 
ενεργειακό εφοδιασμό· καλεί το 
Συμβούλιο να αυξήσει τις δαπάνες από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ που αφορούν τις 
προσπάθειες για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής· καλεί την Επιτροπή 
να διασφαλίσει ότι οι βιομηχανίες με 
υψηλή διαρροή άνθρακα δεν θα 
επωφελούνται από τις επιδοτήσεις της ΕΕ 
και ζητεί να αξιοποιηθεί καλύτερα η ΕΤΕπ, 
ως η «κλιματική τράπεζα» της Ένωσης, 
ώστε να ενισχυθεί η βιώσιμη 
χρηματοδότηση του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα και να βοηθηθούν οι 
επιχειρήσεις στη διαδικασία απαλλαγής 
από τις ανθρακούχες εκπομπές και να 
χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμός συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα ως μέσο για την 
προστασία των κατασκευαστών και των 
θέσεων εργασίας στην ΕΕ από τον αθέμιτο 
διεθνή ανταγωνισμό·

15. υποστηρίζει ότι μια πραγματικά 
αποτελεσματική ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πολιτική χρειάζεται έναν πίνακα στόχων 
για το κλίμα ως χάρτη πορείας για τη 
διαμόρφωση της βιομηχανίας του 
μέλλοντος· θεωρεί ότι όλοι οι τομείς θα 
πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης για το κλίμα και 
υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία 
του απαλλαγμένου από τις ανθρακούχες 
εκπομπές και ανανεώσιμου φυσικού 
αερίου ως μέσου ενεργειακής μετάβασης, 
καθώς και του καθαρού υδρογόνου, ιδίως 
του πράσινου υδρογόνου, ως δυνητικής 
πρωτοποριακής τεχνολογίας· ζητεί επίσης 
να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην 
ασφάλεια των δικτύων και τον ενεργειακό 
εφοδιασμό· καλεί το Συμβούλιο να 
αυξήσει τις δαπάνες από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ που αφορούν τις 
προσπάθειες για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής· καλεί την Επιτροπή 
να διασφαλίσει ότι οι βιομηχανίες με 
υψηλή διαρροή άνθρακα δεν θα 
επωφελούνται από τις επιδοτήσεις της ΕΕ 
και ζητεί να αξιοποιηθεί καλύτερα η ΕΤΕπ, 
ως η «κλιματική τράπεζα» της Ένωσης, 
ώστε να ενισχυθεί η βιώσιμη 
χρηματοδότηση του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα και να βοηθηθούν οι 
επιχειρήσεις στη διαδικασία απαλλαγής 
από τις ανθρακούχες εκπομπές και να 
χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμός συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα ως μέσο για την 
προστασία των κατασκευαστών και των 
θέσεων εργασίας στην ΕΕ από τον αθέμιτο 
διεθνή ανταγωνισμό·
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15. υποστηρίζει ότι μια πραγματικά 
αποτελεσματική ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πολιτική χρειάζεται έναν πίνακα στόχων 
για το κλίμα ως χάρτη πορείας για τη 
διαμόρφωση της βιομηχανίας του 
μέλλοντος· θεωρεί ότι όλοι οι τομείς θα 
πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης για το κλίμα και 
υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία 
του φυσικού αερίου ως μέσου ενεργειακής 
μετάβασης και του υδρογόνου ως 
δυνητικής πρωτοποριακής τεχνολογίας· 
ζητεί επίσης να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή 
στην ασφάλεια των δικτύων και τον 
ενεργειακό εφοδιασμό· καλεί το 
Συμβούλιο να αυξήσει τις δαπάνες από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ που αφορούν τις 
προσπάθειες για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής· καλεί την Επιτροπή 
να διασφαλίσει ότι οι βιομηχανίες με 
υψηλή διαρροή άνθρακα δεν θα 
επωφελούνται από τις επιδοτήσεις της ΕΕ 
και ζητεί να αξιοποιηθεί καλύτερα η ΕΤΕπ, 
ως η «κλιματική τράπεζα» της Ένωσης, 
ώστε να ενισχυθεί η βιώσιμη 
χρηματοδότηση του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα και να βοηθηθούν οι 
επιχειρήσεις στη διαδικασία απαλλαγής 
από τις ανθρακούχες εκπομπές και να 
χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμός συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα ως μέσο για την 
προστασία των κατασκευαστών και των 
θέσεων εργασίας στην ΕΕ από τον αθέμιτο 
διεθνή ανταγωνισμό·

15. υποστηρίζει ότι μια πραγματικά 
αποτελεσματική ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πολιτική χρειάζεται έναν πίνακα στόχων 
για το κλίμα ως χάρτη πορείας για τη 
διαμόρφωση της βιομηχανίας του 
μέλλοντος· θεωρεί ότι όλοι οι τομείς θα 
πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης για το κλίμα και 
υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία 
του φυσικού αερίου ως μέσου ενεργειακής 
μετάβασης και του υδρογόνου ως 
δυνητικής πρωτοποριακής τεχνολογίας· 
ζητεί επίσης να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή 
στην ασφάλεια των δικτύων και τον 
ενεργειακό εφοδιασμό, ιδίως για τις 
βιομηχανίες υψηλής έντασης ενέργειας· 
καλεί το Συμβούλιο να αυξήσει τις 
δαπάνες από τον προϋπολογισμό της ΕΕ 
που αφορούν τις προσπάθειες για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής· 
καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι 
βιομηχανίες με υψηλή διαρροή άνθρακα 
δεν θα επωφελούνται από τις επιδοτήσεις 
της ΕΕ και ζητεί να αξιοποιηθεί καλύτερα 
η ΕΤΕπ, ως η «κλιματική τράπεζα» της 
Ένωσης, ώστε να ενισχυθεί η βιώσιμη 
χρηματοδότηση του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα και να βοηθηθούν οι 
επιχειρήσεις στη διαδικασία απαλλαγής 
από τις ανθρακούχες εκπομπές και να 
χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμός συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα ως μέσο για την 
προστασία των κατασκευαστών και των 
θέσεων εργασίας στην ΕΕ από τον αθέμιτο 
διεθνή ανταγωνισμό·
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15. υποστηρίζει ότι μια πραγματικά 
αποτελεσματική ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πολιτική χρειάζεται έναν πίνακα στόχων 
για το κλίμα ως χάρτη πορείας για τη 
διαμόρφωση της βιομηχανίας του 
μέλλοντος· θεωρεί ότι όλοι οι τομείς θα 
πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης για το κλίμα και 
υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία 
του φυσικού αερίου ως μέσου ενεργειακής 
μετάβασης και του υδρογόνου ως 
δυνητικής πρωτοποριακής τεχνολογίας· 
ζητεί επίσης να δοθεί μεγαλύτερη 
προσοχή στην ασφάλεια των δικτύων και 
τον ενεργειακό εφοδιασμό· καλεί το 
Συμβούλιο να αυξήσει τις δαπάνες από 
τον προϋπολογισμό της ΕΕ που αφορούν 
τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής· καλεί την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι 
βιομηχανίες με υψηλή διαρροή άνθρακα 
δεν θα επωφελούνται από τις επιδοτήσεις 
της ΕΕ και ζητεί να αξιοποιηθεί 
καλύτερα η ΕΤΕπ, ως η «κλιματική 
τράπεζα» της Ένωσης, ώστε να ενισχυθεί 
η βιώσιμη χρηματοδότηση του δημόσιου 
και του ιδιωτικού τομέα και να 
βοηθηθούν οι επιχειρήσεις στη 
διαδικασία απαλλαγής από τις 
ανθρακούχες εκπομπές και να 
χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμός συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα ως μέσο για την 
προστασία των κατασκευαστών και των 
θέσεων εργασίας στην ΕΕ από τον 
αθέμιτο διεθνή ανταγωνισμό·

15. υποστηρίζει ότι μια πραγματικά 
αποτελεσματική ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πολιτική η οποία είναι ικανή για τη 
διαμόρφωση της βιομηχανίας του 
μέλλοντος και δεν αφήνει κανέναν πίσω 
χρειάζεται ένα ισχυρό πλαίσιο 
διακυβέρνησης το οποίο θέτει στόχους, 
καθορίζει τομεακούς οδικούς χάρτες 
σχετικά με τη βιομηχανική μετάβαση, 
παρακολουθεί την πρόοδο και τελικά 
διασφαλίζει τη συνοχή μεταξύ πολιτικών· 
θεωρεί ότι όλοι οι τομείς θα πρέπει να 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 
της Ένωσης για το κλίμα· ως εκ τούτου, 
καλεί την Επιτροπή να καθορίσει 
ολοκληρωμένη και διαφανή 
διακυβέρνηση για τον προσδιορισμό ενός 
σαφούς οδικού χάρτη για τους στόχους 
για το κλίμα και τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως 
το 2050, με ορόσημα το 2030 και το 2040, 
καθώς και για τον καθορισμό των 
σχετικών τομεακών οδών και στόχων που 
κατευθύνουν τη βιομηχανική μετάβαση· 
επιπλέον, καλεί την Επιτροπή να ιδρύσει 
ένα ανεξάρτητο παρατηρητήριο 
εμπειρογνωμόνων, ενδιαφερόμενων 
μερών και φορέων της κοινωνίας των 
πολιτών, για την παρακολούθηση και την 
κατάρτιση αναφορών για την πρόοδο των 
βιομηχανικών τομέων στις πορείες τους 
προς την επίτευξη αυτών των στόχων, 
καθώς και να προτείνει μέτρα διόρθωσης 
της πορείας των βιομηχανικών τομέων 
που αποκλίνουν από αυτήν·
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15. υποστηρίζει ότι μια πραγματικά 
αποτελεσματική ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πολιτική χρειάζεται έναν πίνακα στόχων 
για το κλίμα ως χάρτη πορείας για τη 
διαμόρφωση της βιομηχανίας του 
μέλλοντος· θεωρεί ότι όλοι οι τομείς θα 
πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης για το κλίμα και 
υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία 
του φυσικού αερίου ως μέσου ενεργειακής 
μετάβασης και του υδρογόνου ως 
δυνητικής πρωτοποριακής τεχνολογίας· 
ζητεί επίσης να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή 
στην ασφάλεια των δικτύων και τον 
ενεργειακό εφοδιασμό· καλεί το 
Συμβούλιο να αυξήσει τις δαπάνες από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ που αφορούν τις 
προσπάθειες για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής· καλεί την Επιτροπή 
να διασφαλίσει ότι οι βιομηχανίες με 
υψηλή διαρροή άνθρακα δεν θα 
επωφελούνται από τις επιδοτήσεις της ΕΕ 
και ζητεί να αξιοποιηθεί καλύτερα η ΕΤΕπ, 
ως η «κλιματική τράπεζα» της Ένωσης, 
ώστε να ενισχυθεί η βιώσιμη 
χρηματοδότηση του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα και να βοηθηθούν οι 
επιχειρήσεις στη διαδικασία απαλλαγής 
από τις ανθρακούχες εκπομπές και να 
χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμός συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα ως μέσο για την 
προστασία των κατασκευαστών και των 
θέσεων εργασίας στην ΕΕ από τον 
αθέμιτο διεθνή ανταγωνισμό·

15. υποστηρίζει ότι μια πραγματικά 
αποτελεσματική ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πολιτική χρειάζεται έναν πίνακα στόχων 
για το κλίμα ως χάρτη πορείας για τη 
διαμόρφωση της βιομηχανίας του 
μέλλοντος· θεωρεί ότι όλοι οι τομείς θα 
πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης για το κλίμα και 
υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία 
του πράσινου υδρογόνου ως δυνητικής 
πρωτοποριακής τεχνολογίας· ζητεί επίσης 
να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην 
ασφάλεια των δικτύων και τον ενεργειακό 
εφοδιασμό· καλεί το Συμβούλιο να 
αυξήσει τις δαπάνες από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ που αφορούν τις 
προσπάθειες για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής· καλεί την Επιτροπή 
να διασφαλίσει ότι οι βιομηχανίες με 
υψηλή διαρροή άνθρακα δεν θα 
επωφελούνται από τις επιδοτήσεις της ΕΕ 
και ζητεί να αξιοποιηθεί καλύτερα η ΕΤΕπ, 
ως η «κλιματική τράπεζα» της Ένωσης, 
ώστε να ενισχυθεί η βιώσιμη 
χρηματοδότηση του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα και να βοηθηθούν οι 
επιχειρήσεις στη διαδικασία απαλλαγής 
από τις ανθρακούχες εκπομπές, και, ως εκ 
τούτου, καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει 
μια νέα στρατηγική διανοητικής 
ιδιοκτησίας για την προώθηση της 
μεταφοράς κρίσιμων περιβαλλοντικών 
τεχνολογιών στις αναπτυσσόμενες χώρες 
μέσω της χορήγησης δωρεάν ή ανοικτών 
αδειών για τέτοιου είδους τεχνολογίες·
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15α.  καλεί την Επιτροπή να εντείνει 
την προστασία από τις διαρροές 
άνθρακα, συμπεριλαμβανομένων των 
μικρομεσαίων βιομηχανιών, χωρίς 
στρέβλωση του ανταγωνισμού και να 
διασφαλίσει ότι η βιομηχανική παραγωγή 
θα ευδοκιμεί στην Ευρώπη, καθώς και 
ότι θα αξιοποιείται καλύτερα η ΕΤΕπ ως 
«κλιματική τράπεζα» της Ένωσης, για 
την ενίσχυση της βιώσιμης 
χρηματοδότησης του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα καθώς και για τη 
συνδρομή των εταιρειών στη διαδικασία 
απαλλαγής από τις εκπομπές άνθρακα 
και την εξέταση, το συντομότερο δυνατό, 
μηχανισμών συνοριακής προσαρμογής 
άνθρακα, οι οποίοι είναι συμβατοί με τους 
κανόνες του ΠΟΕ και άλλων συμφωνιών 
ελεύθερων συναλλαγών της Ένωσης, ως 
μέσου διασφάλισης ενός ανταγωνιστικού 
περιβάλλοντος για τις βιομηχανίες της 
ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων κατάντη 
παραγωγών, βάσει διεξοδικών 
εκτιμήσεων επιπτώσεων· υπογραμμίζει 
ότι η βελτίωση των κτιρίων έχει τις 
περισσότερες δυνατότητες επίτευξης των 
ενεργειακών και κλιματικών στόχων της 
ΕΕ και ότι οι πολιτικές, η 
χρηματοδότηση και η 
καινοτομία/ψηφιοποίηση είναι οι τρεις 
βασικοί συντελεστές επίτευξης ενός 
βιώσιμου δομημένου περιβάλλοντος· 
πιστεύει ότι η μεγιστοποίηση της 
δυνατότητας ενεργειακής 
αποδοτικότητας των κτιρίων θα απαιτεί 
έναν έξυπνο συνδυασμό αυστηρής 
υλοποίησης των υπαρχουσών πολιτικών, 
νέων πρωτοβουλιών πολιτικής για τη 
σταδιακή εξάλειψη των κτιρίων με τη 
χειρότερη ενεργειακή απόδοση, 
κατάλληλων μηχανισμών 
χρηματοδότησης και επενδύσεων σε 
καινοτόμες λύσεις·

Or. en
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Τροπολογία 461
Antonio Tajani, Salvatore De Meo, Massimiliano Salini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις 
δράσεις προστασίας από τις διαρροές 
άνθρακα, μεταξύ άλλων για μικρομεσαίες 
βιομηχανίες, χωρίς στρέβλωση του 
ανταγωνισμού και να διασφαλίσει ότι η 
βιομηχανική παραγωγή θα ευδοκιμεί 
στην Ευρώπη, καθώς και ότι θα 
αξιοποιείται καλύτερα η ΕΤΕπ ως 
«κλιματική τράπεζα» της Ένωσης, για 
την ενίσχυση της βιώσιμης 
χρηματοδότησης του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα και τη συνδρομή 
εταιρειών στη διαδικασία απαλλαγής από 
τις εκπομπές άνθρακα, καθώς και την 
εξέταση, το συντομότερο δυνατό, 
μηχανισμών συνοριακής προσαρμογής 
άνθρακα, οι οποίοι είναι συμβατοί με τους 
κανόνες του ΠΟΕ και άλλες συμφωνίες 
ελεύθερων συναλλαγών της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων κατάντη 
παραγωγών, βάσει διεξοδικών 
εκτιμήσεων επιπτώσεων· υπογραμμίζει 
ότι η βελτίωση των κτιρίων έχει τις 
περισσότερες δυνατότητες επίτευξης των 
ενεργειακών και κλιματικών στόχων της 
ΕΕ και ότι οι πολιτικές, η 
χρηματοδότηση και η 
καινοτομία/ψηφιοποίηση είναι οι τρεις 
βασικοί συντελεστές επίτευξης ενός 
βιώσιμου δομημένου περιβάλλοντος· 
πιστεύει ότι η μεγιστοποίηση της 
δυνατότητας ενεργειακής 
αποδοτικότητας των κτιρίων θα απαιτεί 
έναν έξυπνο συνδυασμό αυστηρής 
υλοποίησης των υπαρχουσών πολιτικών, 
νέων πρωτοβουλιών πολιτικής για τη 
σταδιακή εξάλειψη των κτιρίων με τη 
χειρότερη ενεργειακή απόδοση, 
κατάλληλων μηχανισμών 
χρηματοδότησης και επενδύσεων σε 
καινοτόμες λύσεις·
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Or. en

Τροπολογία 462
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 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις 
δράσεις προστασίας από τις διαρροές 
άνθρακα, συμπεριλαμβανομένου για 
μικρομεσαίες βιομηχανίες χωρίς 
στρέβλωση του ανταγωνισμού και να 
διασφαλίσει ότι η βιομηχανική παραγωγή 
θα ευδοκιμεί στην Ευρώπη, καθώς και 
ότι θα αξιοποιείται καλύτερα η ΕΤΕπ ως 
«κλιματική τράπεζα» της Ένωσης, για 
την ενίσχυση της βιώσιμης 
χρηματοδότησης του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα και τη συνδρομή 
εταιρειών στη διαδικασία απαλλαγής από 
τις εκπομπές άνθρακα, καθώς και την 
εξέταση, το συντομότερο δυνατόν, 
μηχανισμών συνοριακής προσαρμογής 
άνθρακα, οι οποίοι είναι συμβατοί με τους 
κανόνες του ΠΟΕ και άλλες συμφωνίες 
ελεύθερων συναλλαγών της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων κατάντη 
παραγωγών βάσει διεξοδικών εκτιμήσεων 
επιπτώσεων· υπογραμμίζει ότι η 
βελτίωση των κτιρίων έχει τις 
περισσότερες δυνατότητες επίτευξης των 
ενεργειακών και κλιματικών στόχων της 
ΕΕ και ότι οι πολιτικές, η 
χρηματοδότηση και η 
καινοτομία/ψηφιοποίηση είναι οι τρεις 
βασικοί συντελεστές επίτευξης ενός 
βιώσιμου δομημένου περιβάλλοντος· 
πιστεύει ότι η μεγιστοποίηση της 
δυνατότητας ενεργειακής 
αποδοτικότητας των κτιρίων θα απαιτεί 
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έναν έξυπνο συνδυασμό αυστηρής 
υλοποίησης των υπαρχουσών πολιτικών, 
νέων πρωτοβουλιών πολιτικής για τη 
σταδιακή εξάλειψη των κτιρίων με τη 
χειρότερη ενεργειακή απόδοση, 
κατάλληλων μηχανισμών 
χρηματοδότησης και επενδύσεων σε 
καινοτόμες λύσεις·

Or. en

Τροπολογία 463
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Dan Nica

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. επισημαίνει τη μεγάλη σημασία 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας για την 
ευρωπαϊκή ευημερία και απαλλαγή από 
τις ανθρακούχες εκπομπές· επισημαίνει 
περαιτέρω το αυξημένο κόστος 
παραγωγής που αντιμετωπίζουν οι 
ευρωπαϊκές βιομηχανίες, οι οποίες 
πληρούν τα υψηλά κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά πρότυπα και συμβάλλουν 
στην κλιματική ουδετερότητα έως το 
2050, καθώς και τον αυξημένο διεθνή 
ανταγωνισμό που οδηγεί σε πλεόνασμα 
φθηνών εισαγόμενων προϊόντων στις 
ευρωπαϊκές αγορές· στο πλαίσιο αυτό, 
προτρέπει την Επιτροπή να ενισχύσει και 
να διατηρήσει αποτελεσματικούς 
μηχανισμούς πρόληψης των διαρροών 
άνθρακα παράλληλα με την πρόληψη 
απροσδόκητων κερδών, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης 
της ανάγκης για περαιτέρω δωρεάν 
δικαιώματα, κρατικές ενισχύσεις 
αντιστάθμισης του έμμεσου κόστους 
ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο του 
ΣΕΔΕ, καθώς και μιας συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα συμβατής με τον 
ΠΟΕ· καλεί περαιτέρω την Επιτροπή να 
αξιοποιήσει πλήρως τους οικείους 
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μηχανισμούς εμπορικής άμυνας και τα 
μέτρα διασφάλισης, και να δεσμευτεί 
πλήρως με τη συμφωνία του Παρισιού 
και τα εργασιακά πρότυπα της ΔΟΕ ως 
προϋπόθεση για συμφωνίες ελεύθερων 
συναλλαγών·

Or. en

Τροπολογία 464
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. καλεί την Επιτροπή να ιδρύσει ένα 
ισορροπημένο ανεξάρτητο 
παρατηρητήριο, το οποίο αποτελείται 
από σχετικούς εμπειρογνώμονες και 
ενδιαφερόμενους φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών, για τη συνεχή 
παρακολούθηση της προόδου των 
μεμονωμένων βιομηχανικών τομέων προς 
την επίτευξη των κλιματικών στόχων, 
ιδίως του στόχου για τις μηδενικές 
καθαρές εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου, καθώς και για την παροχή 
συμβουλών στην Επιτροπή σχετικά με 
την εφαρμογή της βιώσιμης ταξινόμησης 
της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
υποδομών, έργων και στόχων 
προτεραιότητας, και για την 
τεκμηριωμένη πρόταση διορθωτικών 
μέτρων κατά τρόπο ολοκληρωμένο και 
διαφανή, σε περίπτωση όπου οι εκπομπές 
του βιομηχανικού τομέα παρεκκλίνουν 
από την καθορισμένη οδό για το θέμα·

Or. en

Τροπολογία 465
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Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. υπογραμμίζει τη σημασία του 
θεματολογίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
με γνώμονα την επιστήμη και την 
καινοτομία, το οποίο προωθεί το άνοιγμα 
της οικονομίας και τις φιλικές προς την 
καινοτομία αγορές· τονίζει ότι θα πρέπει 
να βασίζεται σε μια ολιστική προσέγγιση, 
που χρειάζεται έναν φιλόδοξο συνδυασμό 
πολιτικών με υψηλότερα επίπεδα 
επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
άμεσων ξένων επενδύσεων, στην έρευνα 
και την καινοτομία και την ανανέωση της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας τόσο σε νέους 
πολλά υποσχόμενους τομείς όσο και σε 
ώριμους τομείς

Or. en

Τροπολογία 466
Angelika Winzig, Tom Berendsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. καλεί την Επιτροπή να 
επαναξιολογήσει και να προσαρμόσει την 
ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία, 
όπως την οδηγία 2011/92/ΕΕ για την 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
ώστε να επιτρέψει και να επιταχύνει τις 
διαδικασίες έγκρισης έργων υποδομής 
μεγάλης κλίμακας, τα οποία είναι 
απαραίτητα για την επιτυχημένη 
μετατροπή των τομέων της ενέργειας και 
της κινητικότητας· για τη διασφάλιση της 
συνοχής στη χάραξη πολιτικών σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά τη Νέα 
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Πράσινη Συμφωνία.

Or. en

Τροπολογία 467
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. υπενθυμίζει ότι η 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας πρέπει να υποστηρίζεται από 
ένα αποδοτικό δίκτυο υποδομών· ζητεί τη 
χάραξη μιας μακροπρόθεσμης 
επενδυτικής πολιτικής για τον εξοπλισμό 
και την ανακαίνιση των υποδομών, 
καθώς και τη μείωση των διοικητικών 
εμποδίων που επιβραδύνουν την πρόοδο 
των διευρωπαϊκών δικτύων·

Or. fr

Τροπολογία 468
Carlo Calenda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. Ο στόχος του ουδέτερου ισοζυγίου 
άνθρακα απαιτεί συνεχείς επενδύσεις 
στον ενεργειακό τομέα μας. Πρέπει να 
διασφαλιστεί η προσιτότητα των τιμών 
ενέργειας για επιχειρήσεις και 
καταναλωτές και ο εξασφαλισμένος 
εφοδιασμός ανά πάσα στιγμή.

Or. en
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Τροπολογία 469
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. Καλεί το Συμβούλιο να αυξήσει τις 
δαπάνες σχετικά με το κλίμα στο 40 % 
τουλάχιστον του προϋπολογισμού της ΕΕ 
και να διασφαλίσει ότι οι συνολικές 
δαπάνες συνάδουν με τον στόχο της 
σταδιακής κατάργησης των άμεσων και 
έμμεσων επιδοτήσεων ορυκτών 
καυσίμων·

Or. en

Τροπολογία 470
Ismail Ertug

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. καλεί την Επιτροπή να είναι 
φιλόδοξη στην επερχόμενη συμμαχία για 
καθαρό υδρογόνο η οποία θα εστιάζει στο 
πράσινο υδρογόνο από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 471
Christian Ehler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. πιστεύει ότι η βελτίωση των 
κτιρίων έχει τις περισσότερες 
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δυνατότητες επίτευξης των στόχων της 
ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα.

Or. en

Τροπολογία 472
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz, Robert Hajšel, Dan Nica

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β. Τονίζει την ανάγκη για σημαντικές 
ποσότητες οικονομικά προσιτής, 
ασφαλούς και ανανεώσιμης ενέργειας και 
φορείς ανανεώσιμης ενέργειας, όπως το 
πράσινο υδρογόνο, καθώς και για 
σχετικές υποδομές, για τις βιομηχανικές 
διαδικασίες απαλλαγής από τις 
ανθρακούχες εκπομπές· ως εκ τούτου 
υπογραμμίζει την ανάγκη για έξυπνη 
ενοποίηση τομέων της βιομηχανίας και 
της ενέργειας· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να στηρίξουν περαιτέρω τη 
χρήση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, 
αποθηκών ενέργειας, δικτύων ηλεκτρικής 
ενέργειας και μονάδων παραγωγής 
πράσινου υδρογόνου· καλεί περαιτέρω 
την Επιτροπή να αξιολογήσει την 
ετοιμότητα των ευρωπαϊκών υποδομών 
φυσικού αερίου όσον αφορά το υδρογόνο, 
και να αναπτύξει έναν οδικό χάρτη για το 
υδρογόνο, συμπεριλαμβανομένης της 
τρέχουσας και πιθανής ικανότητας της 
Ευρώπης για την παραγωγή πράσινου 
υδρογόνου, την ανάγκη εισαγωγής 
πράσινου υδρογόνου και του ρόλου του 
μπλε υδρογόνου στην απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές, ως μορίου 
μετάβασης προς την αποκλειστική χρήση 
του πράσινου υδρογόνου·

Or. en
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Τροπολογία 473
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β. παροτρύνει για τη σταδιακή 
κατάργηση των ορυκτών καυσίμων και 
την ανάγκη δημιουργίας ενός ενεργειακού 
συστήματος το οποίο να είναι ιδιαιτέρως 
αποδοτικό και πλήρως βασισμένο σε 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας· 
υπενθυμίζει τη σημασία της διασφάλισης 
των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας σε 
παγκοσμίως ανταγωνιστικές τιμές για τις 
βιομηχανίες και, στο πλαίσιο αυτό, την 
ανάγκη στήριξης της μαζικής παραγωγής 
και επεξεργασίας ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας εντός της Ένωσης, για την 
επιτάχυνση της ανάπτυξης και 
ενσωμάτωσης ανανεώσιμων 
δυνατοτήτων στο ενεργειακό μείγμα και 
για τη διευκόλυνση του εξηλεκτρισμού 
της βιομηχανίας, και, όπου αυτό δεν είναι 
εφικτό, για την ανάπτυξη λύσεων 
υδρογόνου που βασίζονται πλήρως σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 474
Antonio Tajani, Salvatore De Meo, Massimiliano Salini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β. θεωρεί ότι οι παραδοσιακοί 
μηχανισμοί διασφάλισης δεν επαρκούν 
για την κάλυψη των απωλειών στη 
διακοπή των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων λόγω της πανδημίας, 
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καθώς και ότι είναι απαραίτητη μια 
φιλόδοξη πανευρωπαϊκή λύση για την 
πρόβλεψη και διαχείριση των αρνητικών 
επιπτώσεων μιας μελλοντικής πανδημίας 
ή συστημικής κρίσης για τους 
ανθρώπους, τις επιχειρήσεις και την 
οικονομία· καλεί την Επιτροπή να 
εργαστεί για τη δημιουργία ενός πλαισίου 
το οποίο θα περιλαμβάνει θεσμικούς 
επενδυτές, κράτη μέλη και την ΕΕ, για 
την κάλυψη των απωλειών λόγω της 
διακοπής των εργασιών των 
επιχειρήσεων σε περίπτωση μελλοντικής 
πανδημίας·

Or. en

Τροπολογία 475
Carlo Calenda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β. τονίζει την ανάγκη για στήριξη 
των ολοκληρωμένων και εναρμονισμένων 
κινήτρων τόσο για την κυκλικότητα όσο 
και την καθαρή πρωτογενή παραγωγή, 
καθώς και για εξέταση νέων στόχων και 
σχεδίων για μεσοπρόθεσμη και 
μακροπρόθεσμη μετατροπή σύμφωνα με 
τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς 
στόχους της ΕΕ για το 2030, το 2040 και 
το 2050 για τη διευκόλυνση της 
μετάβασης των βιομηχανικών τομέων 
ενώ παράλληλα θα λαμβάνονται υπόψη οι 
περιφερειακές ιδιαιτερότητες·

Or. en

Τροπολογία 476
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β. καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι οι βιομηχανίες με μεγάλη 
διαρροή άνθρακα δεν θα λαμβάνουν 
επιδοτήσεις από την ΕΕ και ότι θα 
αξιοποιείται καλύτερα η ΕΤΕπ ως 
«κλιματική τράπεζα» της Ένωσης, για 
την ενίσχυση της χρηματοδότησης του 
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα 
σύμφωνα με τη βιώσιμη ταξινόμηση·

Or. en

Τροπολογία 477
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15γ. καλεί την Επιτροπή να 
διερευνήσει μια σειρά μηχανισμών για 
την προστασία των παραγωγών της ΕΕ 
και των θέσεων εργασίας από τον αθέμιτο 
διεθνή ανταγωνισμό, καθώς και να 
ενθαρρύνει τους εμπορικούς εταίρους να 
εγκρίνουν φιλόδοξη κλιματική και 
περιβαλλοντική νομοθεσία· στο πλαίσιο 
αυτό, χαιρετίζει την πρόθεση της 
Επιτροπής να εφαρμόσει έναν φόρο 
συνοριακής προσαρμογής άνθρακα 
συμβατό με τον ΠΟΕ, και καλεί στο 
πλαίσιο αυτό την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο θα 
μπορούσε να αναπτυχθεί ένας 
Προστιθέμενος Φόρος Εκπομπών (EAT) 
ο οποίος θα εφαρμόζεται στα τελικά 
προϊόντα και θα βασίζεται στη χρηματική 
αποτίμηση επί του ΦΠΑ των εκπομπών 
CO2 από τη διαδικασία παραγωγής τους·

Or. en



PE653.877v02-00 114/199 AM\1208890EL.docx

EL

Τροπολογία 478
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz, Robert Hajšel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15γ. υπογραμμίζει ότι η απαλλαγή της 
βιομηχανικής παραγωγής από τις 
εκπομπές άνθρακα πρέπει να αποτελεί 
βιώσιμο επιχειρηματικό ενδιαφέρον για 
τη βιομηχανία, σημειώνει με ανησυχία ότι 
πολλές ήδη διαθέσιμες καθαρές 
τεχνολογίες και υποστηρικτικές 
υποδομές, συμπεριλαμβανομένης της 
ενέργειας, εξακολουθούν να μην είναι 
ανταγωνιστικές με τεχνολογίες υψηλής 
έντασης άνθρακα και ενέργεια· 
ενθαρρύνει την Επιτροπή να αξιολογήσει 
και να μελετήσει νέους τρόπους 
αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος 
όπως συμβάσεις άνθρακα για τη διαφορά, 
βιομηχανικές τιμές ενέργειας και 
ποσοστώσεις περιεχομένου καθαρών 
υλικών και υλικών που βασίζονται στην 
ανακύκλωση στα τελικά προϊόντα·

Or. en

Τροπολογία 479
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15γ. καλεί το Συμβούλιο να αυξήσει τις 
δαπάνες από τον προϋπολογισμό της ΕΕ 
σχετικά με το κλίμα τουλάχιστον στο 50 
% και να εισαγάγει στον κανονισμό για το 
ΠΔΠ νομικά δεσμευτικές διασφαλίσεις 



AM\1208890EL.docx 115/199 PE653.877v02-00

EL

σύμφωνα με την αρχή του μη βλάπτειν, 
προκειμένου να σταματήσει η 
χρηματοδότηση των τομέων που 
ρυπαίνουν και να εκπληρωθεί η νομική 
υποχρέωση της ΕΕ στο πλαίσιο της 
συμφωνίας του Παρισιού ώστε να 
ευθυγραμμίζονται οι οικονομικές ροές με 
τους στόχους της και να καταργηθούν 
σταδιακά οι επιδοτήσεις των ορυκτών 
καυσίμων·

Or. en

Τροπολογία 480
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz, Robert Hajšel, Dan Nica

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15δ. τονίζει την ιδιαίτερη σημασία της 
μετάβασης προς την κλιματική 
ουδετερότητα για τις ενεργοβόρες 
βιομηχανίες· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει μια στρατηγική για απαλλαγή 
από τις ανθρακούχες εκπομπές καθώς 
και μέτρα στοχευμένης στήριξης για την 
πρόληψη της απώλειας θέσεων εργασίας, 
της διαρροής άνθρακα και της διακοπής 
δραστηριοτήτων βιομηχανικών μονάδων· 
επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, τις 
ανακοινωθείσες στρατηγικές για τον 
καθαρό χάλυβα και βιώσιμες χημικές 
ουσίες·

Or. en

Τροπολογία 481
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 δ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15δ. ζητεί να αξιοποιείται καλύτερα η 
ΕΤΕπ, ως «κλιματική τράπεζα» της 
Ένωσης, για την ενίσχυση της βιώσιμης 
χρηματοδότησης μέσω της εφαρμογής 
της βιώσιμης ταξινόμησης σε όλους τους 
δημόσιους και ιδιωτικούς τομείς· καλεί 
επίσης την Επιτροπή να προβεί στην 
άμεση παροχή μιας «καφέ ταξινόμησης» 
- μιας ταξινόμησης επενδύσεων που είναι 
αντίθετες με τους περιβαλλοντικούς 
στόχους, σύμφωνα με τον κανονισμό για 
την ταξινόμηση

Or. en

Τροπολογία 482
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Dan Nica

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15ε. υπογραμμίζει τη σημασία των 
κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη της 
βιομηχανίας στο πλαίσιο της απαλλαγής 
από τις εκπομπές άνθρακα και την 
ψηφιοποίηση· χαιρετίζει στο πλαίσιο αυτό 
την αναθεώρηση των κατευθυντήριων 
γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις που 
ανακοινώθηκε για το 2021· είναι της 
άποψης ότι, για την αναθεώρηση, η 
Επιτροπή θα πρέπει να έχει υπόψη τις 
στρεβλώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο και 
ότι η ΕΕ πρέπει να παραμείνει 
ανταγωνιστική με κράτη που 
διασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητά 
τους μέσω υψηλών κρατικών 
χρηματοδοτήσεων· ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να διευκρινίσει, στο πλαίσιο 
της αναθεώρησης, τους όρους για τα 
σημαντικά σχέδια κοινού ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων 
των βιομηχανικών και ενεργειακών 
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σχεδίων μετάβασης για νέες και 
υπάρχουσες μονάδες·

Or. en

Τροπολογία 483
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15ε. πιστεύει ότι όλα τα υπάρχοντα 
μέτρα για τη διαρροή άνθρακα θα πρέπει 
να αντικατασταθούν από πολιτικές και 
μηχανισμούς που εσωτερικοποιούν όλες 
τις δαπάνες που σχετίζονται με τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου· 
επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, τη δέσμευση 
της Επιτροπής να συστήσει έναν συμβατό 
με τον ΠΟΕ μηχανισμό συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα, στο πλαίσιο μιας 
ευρύτερης στρατηγικής για μια 
ανταγωνιστική απαλλαγμένη από τις 
εκπομπές άνθρακα οικονομία της ΕΕ που 
διατηρεί τη φιλοδοξία της ΕΕ ενώ 
παράλληλα διασφαλίζει ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού στο διεθνές εμπόριο· 
τονίζει ότι αυτό θα πρέπει να αποτελεί 
εναλλακτική και όχι συμπλήρωμα των 
υπαρχόντων μέτρων που προβλέπονται 
από το ΣΕΔΕ.

Or. en

Τροπολογία 484
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 στ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15στ. Ζητεί μια ειδική χρηματοδοτική 
ροή για ενεργειακές ανακαινίσεις κτιρίων 
για την προώθηση του σχεδιαζόμενου 
«κύματος ανακαινίσεων» μέσω των 
απαραίτητων χρηματοδοτικών μέσων 
στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης· 
τονίζει ότι στην επερχόμενη πρόταση για 
το κύμα ανακαινίσεων και την 
υποχρέωση των κρατών μελών να 
καθορίσουν μακροπρόθεσμες 
στρατηγικές για την επίτευξη ενός 
κτιριακού δυναμικού που είναι 
ενεργειακά πολύ αποδοτικό και 
απαλλαγμένο από τις εκπομπές άνθρακα, 
η αρχή της «προτεραιότητας στην 
ενεργειακή απόδοση» πρέπει να αποτελεί 
πρώτη προτεραιότητα και κατ’ επέκταση 
να επιταχυνθούν οι σε βάθος ανακαινίσεις 
και η αντικατάσταση αναποτελεσματικών 
συστημάτων θέρμανσης και ψύξης που 
στηρίζονται σε ορυκτά καύσιμα· 
υπογραμμίζει ότι τα ολοκληρωμένα 
προγράμματα εις βάθος ανακαίνισης που 
καλύπτουν ολόκληρες κοινότητες ή 
περιοχές μπορούν να αναπτύσσονται με 
χαμηλότερο κόστος και με μεγαλύτερη 
ταχύτητα, εάν είναι οργανωμένα 
σύμφωνα με ένα υπόδειγμα και 
ειδικότερα χάρη στην οικονομία 
κλίμακας, τις τρισδιάστατες τεχνολογίες 
και τα προκατασκευασμένα υλικά· τονίζει 
το γεγονός ότι οι ΜΜΕ συμβάλλουν στο 
70 % της προστιθέμενης αξίας στον 
κατασκευαστικό τομέα και απασχολούν 
περισσότερους από το 90 % των 
εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 485
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Robert Hajšel, Carlo Calenda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 στ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15στ. τονίζει την ανάγκη να 
συμπεριλαμβάνονται όσο το δυνατόν 
περισσότερο οι εργαζόμενοι της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας στη διπλή 
μετάβαση· τονίζει περαιτέρω την ανάγκη 
να υπάρχουν νέες δεξιότητες για 
υψηλότερο βαθμό απαλλαγής από τις 
εκπομπές άνθρακα και την ψηφιοποίηση· 
στο πλαίσιο αυτό χαιρετίζει την 
επικαιροποίηση του ευρωπαϊκού 
θεματολογίου δεξιοτήτων· ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να πραγματοποιήσει διάλογο με 
τους πολίτες και τα εργασιακά σωματεία 
όσον αφορά τις πολιτικές διεργασίες για 
τη βιομηχανική μετάβαση· θεωρεί ότι το 
Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα 
αποτελεί σημαντικό βήμα προς αυτήν την 
κατεύθυνση και πιστεύει ότι ένα τέτοιο 
σύμφωνο θα μπορούσε επίσης να 
καταρτιστεί για το μέλλον της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας·

Or. en

Τροπολογία 486
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15ζ. τονίζει την ανάγκη για ένα ειδικό 
κεφάλαιο για την ανακαίνιση κτιρίων σε 
επίπεδο ΕΕ, ενισχυμένο με 
δημοσιονομικούς και ανθρώπινους 
πόρους για την παροχή τεχνικής βοήθειας 
στη συνεργασία και την ενίσχυση εθνικών 
εταίρων· για την αύξηση του βάθους και 
της ταχύτητας της ανακαίνισης στην 
Ευρώπη, ώστε να προστατευτούν και να 
δημιουργηθούν θέσεις εργασίας στον 
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κλάδο των κατασκευών και την 
επιτάχυνση της αξιοποίησης της 
καινοτομίας στην αλυσίδα αξίας στην 
ανακαίνιση κτιρίων·

Or. en

Τροπολογία 487
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15η. επαναλαμβάνει ότι οι ανανεώσιμες 
βιομηχανίες θα πρέπει να διαδραματίζουν 
πρωταρχικό ρόλο στο στάδιο της 
αποκατάστασης, μέσω της δημιουργίας 
νέων, τοπικών και πράσινων θέσεων 
εργασίας στον κατάντη τομέα (διαχείριση 
έργων, εγκατάσταση, κ.λπ.) και της 
ενίσχυσης της κατασκευής εξοπλισμών, 
ιδίως αιολικών και ηλιακών· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει ένα πανευρωπαϊκό 
πρόγραμμα για το 2030 για την 
αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας στις 
οροφές των κτιρίων, αξίας 75 
εκατομμυρίων, στο πλαίσιο του 
επερχόμενου κύματος ανακαινίσεων, 
συμπεριλαμβανομένων υποχρεωτικών 
ηλιακών εγκαταστάσεων σε δημόσια 
κτίρια· τονίζει ότι τα επερχόμενα 
προγράμματα ανάκαμψης πρέπει να 
παρέχουν επιδοτήσεις, δάνεια, 
φορολογικά κίνητρα για ΜΜΕ, εμπορικά 
και βιομηχανικά κτίρια για την επένδυση 
στην άντληση και αποθήκευση ηλιακής 
ενέργειας, την άρση των εθνικών 
φραγμών για την ηλιακή ενέργεια στις 
οροφές των κτιρίων καθώς και για 
συμφωνίες αγοράς ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας.

Or. en
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Τροπολογία 488
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 θ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15θ. τονίζει το γεγονός ότι η ενεργειακή 
απόδοση, η εξοικονόμηση ενέργειας και 
οι τεχνολογίες ανανεώσιμης ενέργειας 
είναι απαραίτητα στοιχεία για την 
επιτυχημένη μετάβαση σε μια οικονομία 
με μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου· τονίζει ότι απαιτείται 
μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη 
ανταγωνιστικών από άποψη κόστους 
δυνατοτήτων ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας σε όλους τους τομείς της 
οικονομίας· αναγνωρίζει ότι η ΕΕ κατέχει 
το 40 % των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 
για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
παγκοσμίως, ενώ θα πρέπει να παραμείνει 
ηγέτης στις καινοτόμες τεχνολογίες 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· ως εκ 
τούτου, τονίζει ότι είναι ανάγκη να 
αναπτυχθεί μια ισχυρή βιομηχανική 
πολιτική για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας- η οποία θα περιλαμβάνει 
πολιτικές τόσο της πλευράς της 
προσφοράς όσο και της πλευράς της 
ζήτησης και θα επιτρέπει την 
ολοκλήρωση του τομέα των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας- η οποία θα είναι 
κρίσιμης σημασίας για τη διασφάλιση της 
μακροπρόθεσμης ασφάλειας της παροχής 
ενέργειας, του ηγετικού ρόλου και της 
στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης· 
ζητεί επιτακτικά να αναγνωριστούν οι 
τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας ως βασική στρατηγική αλυσίδα 
αξίας, και βασικό βιομηχανικό 
οικοσύστημα αντιστοίχως, να είναι 
επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τη 
διευκόλυνση των στρατηγικών 
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επενδύσεων και να εκπροσωπηθούν 
κατάλληλα στο επερχόμενο βιομηχανικό 
φόρουμ.

Or. en

Τροπολογία 489
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 ι (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15ι. Επισημαίνει το γεγονός ότι η 
επεξεργασία, η θέρμανση και η ψύξη 
εξακολουθούν να είναι οι πιο σημαντικές 
χρήσεις της ενέργειας στον βιομηχανικό 
τομέα· τονίζει το γεγονός ότι για να 
επιταχυνθεί η προσπάθεια μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στη 
βιομηχανία, οι δυνατότητες ενεργειακής 
απόδοσης στη βιομηχανική θέρμανση και 
ψύξη πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως, 
μέσω του εξηλεκτρισμού που βασίζεται 
περισσότερο σε ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, της χρήσης αντλιών 
θερμότητας, της καλύτερης χρήσης 
βιομηχανικών συνεργατικών 
σχηματισμών και συνυπάρξεων που 
προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες 
μείωσης σε πολλούς τομείς, 
συμπεριλαμβανομένης της 
κλωστοϋφαντουργίας, της επεξεργασίας 
τροφίμων και των μηχανημάτων· ζητεί τα 
πιλοτικά κεφάλαια και κεφάλαια έρευνας 
και ανάπτυξης να δίνουν προτεραιότητα 
στην καινοτομία όσον αφορά την 
επεξεργασία με χαμηλή θερμοκρασία.

Or. en

Τροπολογία 490
Michael Bloss
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 ια (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15ια. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
μια ευρωπαϊκή στρατηγική εξαγωγών για 
τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και αποδοτικής χρήσης πόρων 
και ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 491
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 ιβ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15ιβ. τονίζει την ανάγκη να 
οικοδομηθούν τώρα οι βάσεις μιας 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας κινητικότητας 
μηδενικών εκπομπών, η οποία μπορεί να 
ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση 
εναλλακτικών των καυστήρων καύσης 
και υποδομών φόρτισης τόσο για 
αυτοκίνητα, φορτηγάκια, λεωφορεία και 
μεγάλα φορτηγά, καθώς επίσης και να 
ενισχύσει τον εφοδιασμό στον τομέα των 
σιδηροδρομικών μεταφορών και των 
δημόσιων μεταφορών μηδενικών 
εκπομπών· τονίζει επίσης ότι αυτό θα 
πρέπει να συνοδεύεται από προγράμματα 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων, ώστε να 
προσφέρονται νέες επαγγελματικές 
ευκαιρίες σε εργαζομένους που φεύγουν 
από τον τομέα των μεταφορών που 
βασίζεται στα ορυκτά καύσιμα.

Or. en
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Τροπολογία 492
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 ιγ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15ιγ. επιμένει ότι η παροχή ηλεκτρικής 
ενέργειας που βασίζεται σε ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας είναι ένα αποδοτικό από 
άποψη του κόστους και τεχνικά εφικτό 
μέσο στροφής προς τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και σταδιακής 
κατάργησης των ορυκτών καυσίμων και 
συμπληρώνει τις αρχές της 
προτεραιότητας στην ενεργειακή 
απόδοση ως βασικού συντελεστή του 
βιομηχανικού μετασχηματισμού· 
αναγνωρίζει ότι όταν αυτό δεν είναι 
εφικτό, για παράδειγμα για την απαλλαγή 
ορισμένων βασικών ενεργοβόρων 
βιομηχανιών από τις εκπομπές άνθρακα 
όπως των τομέων του χάλυβα, του 
σκυροδέματος ή των χημικών, το 
πράσινο υδρογόνο μπορεί να παίξει 
κάποιο ρόλο στη συμβολή στη μείωση 
των εκπομπών από την επεξεργασία, 
εφόσον βασίζεται πλήρως σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· 
αναγνωρίζει ότι επί του παρόντος η 
παραγωγή υδρογόνου είναι δαπανηρή και 
οι απαιτούμενοι πόροι είναι 
περιορισμένοι· ανησυχεί ιδιαιτέρως για το 
γεγονός ότι σήμερα το 95 % της 
παραγωγής υδρογόνου βασίζεται σε 
ορυκτά καύσιμα· ως εκ τούτου τονίζει το 
γεγονός ότι μια ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πολιτική πρέπει να προωθεί τη 
μεγιστοποίηση της παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
μορφές ενέργειας, την υλοποίηση 
περισσότερης έρευνας και πιλοτικών 
σχεδίων στην εκ νέου παραγωγή 
στοιχείων υδρογόνου που βασίζονται 
κατά 100 % σε ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας (π.χ. ηλεκτρικές καμίνους), 
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καθώς και ηλεκτρολύτες, μια βασική 
τεχνολογία στην οποία η ΕΕ θα μπορούσε 
να επιδείξει την τεχνολογικά ηγετική της 
θέση· τονίζει το γεγονός ότι λόγω των 
μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας που 
απαιτείται για την παραγωγή του, η 
χρήση του υδρογόνου θα πρέπει να 
στοχεύει στους τομείς όπου η άμεση 
παροχή ηλεκτρικής ενέργειας δεν είναι 
δυνατή για τεχνολογικούς ή οικονομικούς 
λόγους.

Or. en

Τροπολογία 493
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 ιδ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15ιδ. Επισημαίνει ότι λόγω της 
έλλειψης πόρων, της έλλειψης 
χωρητικότητας αποθήκευσης, άλυτων 
προβλημάτων όπως οι υψηλές τιμές 
κόστους, το ενεργειακό πρόστιμο και οι 
περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, η αποθήκευση 
δεσμευμένου άνθρακα (CCS) δεν 
αποτελεί επιλογή εάν η ΕΕ θέλει να 
αναπτύξει άμεσα μια οικονομία 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με τους 
κλιματικούς στόχους της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 494
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 ιε (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15ιε. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
επαρκή προσοχή στον πολιτισμικό και 
δημιουργικό τομέα κατά την περίοδο της 
ανάκαμψης· υπενθυμίζει ότι αυτοί οι 
τομείς έχουν πληγεί περισσότερο από την 
κρίση, αλλά αποτελούν συνήθως ένα 
ευρωπαϊκό στρατηγικό στοιχείο και 
σημαντικό παράγοντα οικονομικής 
ανάπτυξης και προσφοράς θέσεων 
εργασίας, καθώς συμβάλλει στο 5,3 % του 
ΑΕΠ της ΕΕ και απασχολεί, άμεσα ή 
έμμεσα, περισσότερους από 12 
εκατομμύρια Ευρωπαίους·

Or. en

Τροπολογία 495
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 ιστ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15ιστ. καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει, κατά την παρουσίαση της 
βιώσιμης στρατηγικής για τις χημικές 
ουσίες, τις οδούς μείωσης των αερίων 
του θερμοκηπίου για τον τομέα των 
χημικών ουσιών.

Or. en

Τροπολογία 496
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 ιζ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15ιζ. επιδοκιμάζει τα σχέδια της 
Επιτροπής για νομοθετικές προτάσεις 
που εξασφαλίζουν μια ασφαλή, κυκλική 
και βιώσιμη αλυσίδα αξίας για όλους τους 
συσσωρευτές, και περιμένει ότι αυτή η 
πρόταση θα περιέχει μέτρα οικολογικού 
σχεδιασμού, στόχους 
επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, 
και βιώσιμη καθώς και κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά υπεύθυνη άντληση 
ενέργειας· υπογραμμίζει την ανάγκη 
δημιουργίας ενός ισχυρού και βιώσιμου 
συνεργατικού σχηματισμού αποθήκευσης 
και συσσωρευτών στην Ευρώπη

Or. en

Τροπολογία 497
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επισημαίνει την ανάγκη να 
στηριχθεί μια δίκαιη μετάβαση και 
εκτιμά πως ένας καλοσχεδιασμένος 
μηχανισμός δίκαιης μετάβασης, μαζί με 
ένα ταμείο δίκαιης μετάβασης, θα ήταν 
ένα σημαντικό εργαλείο που θα 
διευκόλυνε τη μετάβαση και την επίτευξη 
φιλόδοξων κλιματικών στόχων, 
αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα τις 
κοινωνικές επιπτώσεις· τονίζει ότι η 
ισχυρή χρηματοδότηση αυτού του μέσου, 
συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων 
δημοσιονομικών πόρων, θα αποτελούσε 
βασικό στοιχείο για την επιτυχή 
εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πράσινου 
Συμφώνου·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 498
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επισημαίνει την ανάγκη να 
στηριχθεί μια δίκαιη μετάβαση και εκτιμά 
πως ένας καλοσχεδιασμένος μηχανισμός 
δίκαιης μετάβασης, μαζί με ένα ταμείο 
δίκαιης μετάβασης, θα ήταν ένα 
σημαντικό εργαλείο που θα διευκόλυνε τη 
μετάβαση και την επίτευξη φιλόδοξων 
κλιματικών στόχων, αντιμετωπίζοντας 
ταυτόχρονα τις κοινωνικές επιπτώσεις· 
τονίζει ότι η ισχυρή χρηματοδότηση 
αυτού του μέσου, συμπεριλαμβανομένων 
των πρόσθετων δημοσιονομικών πόρων, 
θα αποτελούσε βασικό στοιχείο για την 
επιτυχή εφαρμογή του Ευρωπαϊκού 
Πράσινου Συμφώνου·

16. επισημαίνει την ανάγκη να 
στηριχθεί μια ισότιμη, χωρίς 
αποκλεισμούς και δίκαιη μετάβαση, 
καθώς και την ανάγκη αντιμετώπισης 
των κοινωνικών και οικονομικών 
ανισοτήτων πέραν της αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων και της προσφοράς θέσεων 
εργασίας σε νέους οικονομικούς τομείς· 
εκτιμά πως ένας καλοσχεδιασμένος 
μηχανισμός δίκαιης μετάβασης (JTM), 
μαζί με ένα ταμείο δίκαιης μετάβασης 
είναι ένα σημαντικό εργαλείο που θα 
διευκόλυνε τη μετάβαση, την προσφορά 
ευκαιριών για τις περιφέρειες της 
μετάβασης και την επίτευξη φιλόδοξων 
κλιματικών στόχων· επιμένει ότι ο JTM θα 
πρέπει να αποκλείει οποιεσδήποτε 
επενδύσεις σε ορυκτά καύσιμα και ότι θα 
πρέπει να παρέχονται κεφάλαια μόνον 
όταν νομοθετείται σε επίπεδο κράτους 
μέλους ένα αποτελεσματικό και 
δεσμευτικό σχέδιο σταδιακής 
κατάργησης των ορυκτών καυσίμων, το 
οποίο είναι συμβατό με τον στόχο του 
περιορισμού της παγκόσμιας αύξησης 
της θερμοκρασίας κατά 1,5 βαθμό πάνω 
από τα προβιομηχανικά επίπεδα· τονίζει 
ότι για να διασφαλιστεί η μετάβαση με 
λιγότερους αποκλεισμούς, είναι 
απαραίτητο να περιλαμβάνεται η 
συμμετοχή όλων των τοπικών 
ενδιαφερόμενων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων της 
κοινωνίας των πολιτών και της 
κοινότητας, στην προετοιμασία και 
υλοποίηση των σχεδίων δίκαιης 
μετάβασης·

Or. en
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Τροπολογία 499
Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mohammed Chahim, Carlos Zorrinho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επισημαίνει την ανάγκη να 
στηριχθεί μια δίκαιη μετάβαση και εκτιμά 
πως ένας καλοσχεδιασμένος μηχανισμός 
δίκαιης μετάβασης, μαζί με ένα ταμείο 
δίκαιης μετάβασης, θα ήταν ένα σημαντικό 
εργαλείο που θα διευκόλυνε τη μετάβαση 
και την επίτευξη φιλόδοξων κλιματικών 
στόχων, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα τις 
κοινωνικές επιπτώσεις· τονίζει ότι η 
ισχυρή χρηματοδότηση αυτού του μέσου, 
συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων 
δημοσιονομικών πόρων, θα αποτελούσε 
βασικό στοιχείο για την επιτυχή εφαρμογή 
του Ευρωπαϊκού Πράσινου Συμφώνου·

16. επισημαίνει την ανάγκη να 
στηριχθεί μια δίκαιη μετάβαση ώστε να 
διασφαλιστεί ότι δεν μένει κανείς πίσω 
και εκτιμά πως ένας καλοσχεδιασμένος 
μηχανισμός δίκαιης μετάβασης, μαζί με 
ένα ταμείο δίκαιης μετάβασης, θα ήταν ένα 
σημαντικό εργαλείο που θα διευκόλυνε τη 
μετάβαση και την επίτευξη φιλόδοξων 
κλιματικών στόχων, ώστε να 
διασφαλίζεται μια μετάβαση με 
λιγότερους αποκλεισμούς, πως είναι 
απαραίτητο να περιλαμβάνεται η 
συμμετοχή όλων των τοπικών 
ενδιαφερόμενων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων της 
κοινωνίας των πολιτών και της 
κοινότητας, στο στάδιο του σχεδιασμού 
των προγραμμάτων δίκαιης μετάβασης, 
καθώς και πως ο JTM θα πρέπει επίσης 
να αποκλείει οποιεσδήποτε επενδύσεις σε 
ορυκτά καύσιμα (συμπεριλαμβανομένου 
του φυσικού αερίου και όλων των 
ορυκτών αερίων)· αντιμετωπίζοντας 
ταυτόχρονα τις κοινωνικές επιπτώσεις· 
τονίζει ότι η ισχυρή χρηματοδότηση αυτού 
του μέσου, συμπεριλαμβανομένων των 
πρόσθετων δημοσιονομικών πόρων, θα 
αποτελούσε βασικό στοιχείο για την 
επιτυχή εφαρμογή του Ευρωπαϊκού 
Πράσινου Συμφώνου·

Or. en

Τροπολογία 500
Grzegorz Tobiszowski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
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Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επισημαίνει την ανάγκη να 
στηριχθεί μια δίκαιη μετάβαση και εκτιμά 
πως ένας καλοσχεδιασμένος μηχανισμός 
δίκαιης μετάβασης, μαζί με ένα ταμείο 
δίκαιης μετάβασης, θα ήταν ένα σημαντικό 
εργαλείο που θα διευκόλυνε τη μετάβαση 
και την επίτευξη φιλόδοξων κλιματικών 
στόχων, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα τις 
κοινωνικές επιπτώσεις· τονίζει ότι η 
ισχυρή χρηματοδότηση αυτού του μέσου, 
συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων 
δημοσιονομικών πόρων, θα αποτελούσε 
βασικό στοιχείο για την επιτυχή εφαρμογή 
του Ευρωπαϊκού Πράσινου Συμφώνου·

16. επισημαίνει την ανάγκη να 
στηριχθεί μια δίκαιη ενεργειακή μετάβαση 
και εκτιμά πως ένας καλοσχεδιασμένος 
μηχανισμός δίκαιης μετάβασης, και 
ειδικότερα ένα ταμείο δίκαιης μετάβασης, 
μαζί με τους άλλους υποστηρικτικούς 
μηχανισμούς, όπως το Ταμείο 
Εκσυγχρονισμού και η δεξαμενή 
αλληλεγγύης στο πλαίσιο της οδηγίας για 
το ΣΕΔΕ της ΕΕ, τα οποία θα πρέπει να 
αυξηθούν αναλογικά προς τον νέο στόχο 
μείωσης των εκπομπών για το 2030, θα 
ήταν ένα σημαντικό εργαλείο που θα 
διευκόλυνε τη μετάβαση και την επίτευξη 
φιλόδοξων κλιματικών στόχων, 
αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα τις 
οικονομικές, κοινωνικές επιπτώσεις και 
τις επιπτώσεις στην ενεργειακή 
ασφάλεια· τονίζει ότι η ισχυρή 
χρηματοδότηση αυτού του μέσου, 
συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων 
δημοσιονομικών πόρων, και ειδικά 
σχεδιασμένων λύσεων που εφαρμόζονται 
από τα κράτη μέλη και αντικατοπτρίζουν 
τις εθνικές και περιφερειακές τους 
διαφορές θα αποτελούσε βασικό στοιχείο 
για την εφαρμογή της κλιματικής και 
ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 501
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επισημαίνει την ανάγκη να 16. επισημαίνει την ανάγκη να 
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στηριχθεί μια δίκαιη μετάβαση και εκτιμά 
πως ένας καλοσχεδιασμένος μηχανισμός 
δίκαιης μετάβασης, μαζί με ένα ταμείο 
δίκαιης μετάβασης, θα ήταν ένα σημαντικό 
εργαλείο που θα διευκόλυνε τη μετάβαση 
και την επίτευξη φιλόδοξων κλιματικών 
στόχων, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα τις 
κοινωνικές επιπτώσεις· τονίζει ότι η 
ισχυρή χρηματοδότηση αυτού του μέσου, 
συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων 
δημοσιονομικών πόρων, θα αποτελούσε 
βασικό στοιχείο για την επιτυχή εφαρμογή 
του Ευρωπαϊκού Πράσινου Συμφώνου·

στηριχθεί μια ισότιμη, χωρίς 
αποκλεισμούς και κοινωνικά αποδεκτή 
δίκαιη μετάβαση που δεν αφήνει κανέναν 
πίσω, και εκτιμά πως ένας 
καλοσχεδιασμένος μηχανισμός δίκαιης 
μετάβασης, μαζί με ένα ταμείο δίκαιης 
μετάβασης, θα ήταν ένα σημαντικό 
εργαλείο που θα διευκόλυνε τη μετάβαση 
και την επίτευξη φιλόδοξων κλιματικών 
στόχων, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα τις 
κοινωνικές επιπτώσεις· επισημαίνει 
επίσης, στο πλαίσιο αυτό, ότι πρέπει να 
διασφαλιστεί κατά τον σχεδιασμό των 
προγραμμάτων δίκαιης μετάβασης μια 
διαδικασία συμμετοχής χωρίς 
αποκλεισμούς για τους διαφόρους 
τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς· τονίζει 
επίσης ότι η ισχυρή χρηματοδότηση αυτού 
του μέσου, συμπεριλαμβανομένων των 
πρόσθετων δημοσιονομικών πόρων και 
του αποκλεισμού οποιωνδήποτε 
επενδύσεων σε ορυκτά καύσιμα 
(συμπεριλαμβανομένου του φυσικού 
αερίου και όλων των αερίων ορυκτής 
προέλευσης), θα αποτελούσαν βασικά 
στοιχεία για την επιτυχή εφαρμογή του 
Ευρωπαϊκού Πράσινου Συμφώνου·

Or. en

Τροπολογία 502
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Carlo 
Calenda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επισημαίνει την ανάγκη να 
στηριχθεί μια δίκαιη μετάβαση και εκτιμά 
πως ένας καλοσχεδιασμένος μηχανισμός 
δίκαιης μετάβασης, μαζί με ένα ταμείο 
δίκαιης μετάβασης, θα ήταν ένα σημαντικό 
εργαλείο που θα διευκόλυνε τη μετάβαση 
και την επίτευξη φιλόδοξων κλιματικών 
στόχων, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα τις 

16. επισημαίνει την ανάγκη να 
στηριχθεί μια δίκαιη μετάβαση και εκτιμά 
πως ένας καλοσχεδιασμένος μηχανισμός 
δίκαιης μετάβασης, μαζί με ένα ταμείο 
δίκαιης μετάβασης, θα είναι ένα σημαντικό 
εργαλείο που θα διευκόλυνε τη μετάβαση 
και την επίτευξη φιλόδοξων κλιματικών 
στόχων, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα τις 
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κοινωνικές επιπτώσεις· τονίζει ότι η 
ισχυρή χρηματοδότηση αυτού του μέσου, 
συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων 
δημοσιονομικών πόρων, θα αποτελούσε 
βασικό στοιχείο για την επιτυχή εφαρμογή 
του Ευρωπαϊκού Πράσινου Συμφώνου·

κοινωνικές επιπτώσεις· τονίζει ότι η 
ισχυρή χρηματοδότηση αυτού του μέσου, 
συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών 
πρόσθετων δημοσιονομικών πόρων, θα 
αποτελούσε βασικό στοιχείο για την 
επιτυχή εφαρμογή του Ευρωπαϊκού 
Πράσινου Συμφώνου· επισημαίνει 
ωστόσο, ότι μόνος του ο Μηχανισμός 
Δίκαιης Μετάβασης δεν θα παράσχει 
επαρκή μέσα χρηματοδότησης για μια 
επιτυχή μετάβαση που δεν αφήνει 
κανέναν πίσω· ενθαρρύνει θερμά την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
παράσχουν πρόσθετα χρηματοδοτικά 
μέσα·

Or. en

Τροπολογία 503
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, 
Nicola Danti, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επισημαίνει την ανάγκη να 
στηριχθεί μια δίκαιη μετάβαση και εκτιμά 
πως ένας καλοσχεδιασμένος μηχανισμός 
δίκαιης μετάβασης, μαζί με ένα ταμείο 
δίκαιης μετάβασης, θα ήταν ένα σημαντικό 
εργαλείο που θα διευκόλυνε τη μετάβαση 
και την επίτευξη φιλόδοξων κλιματικών 
στόχων, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα τις 
κοινωνικές επιπτώσεις· τονίζει ότι η 
ισχυρή χρηματοδότηση αυτού του μέσου, 
συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων 
δημοσιονομικών πόρων, θα αποτελούσε 
βασικό στοιχείο για την επιτυχή εφαρμογή 
του Ευρωπαϊκού Πράσινου Συμφώνου·

16. επισημαίνει την ανάγκη να 
στηριχθεί μια δίκαιη μετάβαση και εκτιμά 
πως ένας καλοσχεδιασμένος μηχανισμός 
δίκαιης μετάβασης, μαζί με ένα ταμείο 
δίκαιης μετάβασης, θα ήταν ένα σημαντικό 
εργαλείο που θα διευκόλυνε τη μετάβαση 
και την επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας, αντιμετωπίζοντας 
ταυτόχρονα τις κοινωνικές επιπτώσεις· 
τονίζει ότι η ισχυρή χρηματοδότηση αυτού 
του μέσου, συμπεριλαμβανομένων των 
πρόσθετων δημοσιονομικών πόρων και 
της δίκαιης και ισότιμης κατανομής της 
χρηματοδοτικής στήριξης μεταξύ των 
περιφερειών που έχουν πληγεί 
περισσότερο, θα αποτελούσε βασικό 
στοιχείο για την επιτυχή εφαρμογή του 
Ευρωπαϊκού Πράσινου Συμφώνου· στο 
πλαίσιο αυτό, επικροτεί την 
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επαναξιολόγηση του Ταμείου Δίκαιης 
Μετάβασης στο πλαίσιο του σχεδίου 
«Next Generation EU»·

Or. en

Τροπολογία 504
Miapetra Kumpula-Natri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επισημαίνει την ανάγκη να 
στηριχθεί μια δίκαιη μετάβαση και εκτιμά 
πως ένας καλοσχεδιασμένος μηχανισμός 
δίκαιης μετάβασης, μαζί με ένα ταμείο 
δίκαιης μετάβασης, θα ήταν ένα σημαντικό 
εργαλείο που θα διευκόλυνε τη μετάβαση 
και την επίτευξη φιλόδοξων κλιματικών 
στόχων, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα τις 
κοινωνικές επιπτώσεις· τονίζει ότι η 
ισχυρή χρηματοδότηση αυτού του μέσου, 
συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων 
δημοσιονομικών πόρων, θα αποτελούσε 
βασικό στοιχείο για την επιτυχή εφαρμογή 
του Ευρωπαϊκού Πράσινου Συμφώνου·

16. επισημαίνει την ανάγκη να 
στηριχθεί μια δίκαιη μετάβαση και εκτιμά 
πως ένας καλοσχεδιασμένος μηχανισμός 
δίκαιης μετάβασης, μαζί με ένα ταμείο 
δίκαιης μετάβασης, θα ήταν ένα σημαντικό 
εργαλείο που θα διευκόλυνε τη μετάβαση 
και την επίτευξη φιλόδοξων κλιματικών 
στόχων, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα τις 
κοινωνικές επιπτώσεις· τονίζει ότι η 
ισχυρή χρηματοδότηση αυτού του μέσου, 
συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων 
δημοσιονομικών πόρων, θα αποτελούσε 
βασικό στοιχείο για την επιτυχή εφαρμογή 
του Ευρωπαϊκού Πράσινου Συμφώνου· 
επισημαίνει τον ρόλο του κοινωνικού 
διαλόγου και τη σημασία της ενεργούς 
συμμετοχής όλων των κοινωνικών 
εταίρων στην αξιολόγηση των 
επιπτώσεων που έχει η μετάβαση στην 
κοινωνία

Or. en

Τροπολογία 505
Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Carlos Zorrinho, Tsvetelina 
Penkova, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Maria-Manuel 
Leitão-Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επισημαίνει την ανάγκη να 
στηριχθεί μια δίκαιη μετάβαση και εκτιμά 
πως ένας καλοσχεδιασμένος μηχανισμός 
δίκαιης μετάβασης, μαζί με ένα ταμείο 
δίκαιης μετάβασης, θα ήταν ένα σημαντικό 
εργαλείο που θα διευκόλυνε τη μετάβαση 
και την επίτευξη φιλόδοξων κλιματικών 
στόχων, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα τις 
κοινωνικές επιπτώσεις· τονίζει ότι η 
ισχυρή χρηματοδότηση αυτού του μέσου, 
συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων 
δημοσιονομικών πόρων, θα αποτελούσε 
βασικό στοιχείο για την επιτυχή εφαρμογή 
του Ευρωπαϊκού Πράσινου Συμφώνου·

16. επισημαίνει την ανάγκη να 
στηριχθεί μια δίκαιη μετάβαση και εκτιμά 
πως ένας καλοσχεδιασμένος μηχανισμός 
δίκαιης μετάβασης, μαζί με ένα ταμείο 
δίκαιης μετάβασης, θα ήταν ένα σημαντικό 
εργαλείο που θα διευκόλυνε τη μετάβαση 
και την επίτευξη φιλόδοξων κλιματικών 
στόχων, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα τις 
κοινωνικές επιπτώσεις· υπογραμμίζει ότι 
οι επενδύσεις καθαρής τεχνολογίας 
διαδραματίζουν στο πλαίσιο αυτό βασικό 
ρόλο όσον αφορά τη στήριξη της 
μακροπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης 
περιφερειακών οικονομιών· τονίζει ότι η 
ισχυρή χρηματοδότηση αυτού του μέσου, 
συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων 
δημοσιονομικών πόρων, θα αποτελούσε 
βασικό στοιχείο για την επιτυχή εφαρμογή 
του Ευρωπαϊκού Πράσινου Συμφώνου·

Or. en

Τροπολογία 506
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επισημαίνει την ανάγκη να 
στηριχθεί μια δίκαιη μετάβαση και εκτιμά 
πως ένας καλοσχεδιασμένος μηχανισμός 
δίκαιης μετάβασης, μαζί με ένα ταμείο 
δίκαιης μετάβασης, θα ήταν ένα 
σημαντικό εργαλείο που θα διευκόλυνε τη 
μετάβαση και την επίτευξη φιλόδοξων 
κλιματικών στόχων, αντιμετωπίζοντας 
ταυτόχρονα τις κοινωνικές επιπτώσεις· 
τονίζει ότι η ισχυρή χρηματοδότηση αυτού 
του μέσου, συμπεριλαμβανομένων των 
πρόσθετων δημοσιονομικών πόρων, θα 
αποτελούσε βασικό στοιχείο για την 
επιτυχή εφαρμογή του Ευρωπαϊκού 
Πράσινου Συμφώνου·

16. επισημαίνει την ανάγκη να 
στηριχθεί μια δίκαιη μετάβαση και εκτιμά 
πως ένας καλοσχεδιασμένος μηχανισμός 
δίκαιης μετάβασης, μαζί με ένα ειδικό 
ταμείο μετάβασης, είναι ένα σημαντικό 
εργαλείο που θα διευκόλυνε τη μετάβαση 
και την επίτευξη φιλόδοξων κλιματικών 
στόχων, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα τις 
κοινωνικές επιπτώσεις· τονίζει ότι η 
ισχυρή χρηματοδότηση αυτού του μέσου, 
συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων 
δημοσιονομικών πόρων, θα αποτελούσε 
βασικό στοιχείο για την επιτυχή εφαρμογή 
του Ευρωπαϊκού Πράσινου Συμφώνου· 
εκφράζει εν προκειμένω την ικανοποίησή 
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του για την αναβάθμιση του Ταμείου 
Δίκαιης Μετάβασης στο πλαίσιο του Next 
Generation EU·

Or. fr

Τροπολογία 507
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επισημαίνει την ανάγκη να 
στηριχθεί μια δίκαιη μετάβαση και εκτιμά 
πως ένας καλοσχεδιασμένος μηχανισμός 
δίκαιης μετάβασης, μαζί με ένα ταμείο 
δίκαιης μετάβασης, θα ήταν ένα σημαντικό 
εργαλείο που θα διευκόλυνε τη μετάβαση 
και την επίτευξη φιλόδοξων κλιματικών 
στόχων, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα τις 
κοινωνικές επιπτώσεις· τονίζει ότι η 
ισχυρή χρηματοδότηση αυτού του μέσου, 
συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων 
δημοσιονομικών πόρων, θα αποτελούσε 
βασικό στοιχείο για την επιτυχή εφαρμογή 
του Ευρωπαϊκού Πράσινου Συμφώνου·

16. επισημαίνει την ανάγκη να 
στηριχθεί μια δίκαιη μετάβαση και εκτιμά 
πως ένας καλοσχεδιασμένος μηχανισμός 
δίκαιης μετάβασης, μαζί με ένα ταμείο 
δίκαιης μετάβασης, θα ήταν ένα σημαντικό 
εργαλείο που θα διευκόλυνε τη μετάβαση 
και την επίτευξη φιλόδοξων κλιματικών 
στόχων, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα τις 
κοινωνικές επιπτώσεις· τονίζει ότι η 
ισχυρή χρηματοδότηση αυτού του μέσου, 
συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων 
δημοσιονομικών πόρων όπως ένας 
χρηματοοικονομικός ή εναρμονισμένος 
ελάχιστος εφαρμοστέος φόρος 25 % στις 
μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, θα 
αποτελούσε βασικό στοιχείο για την 
επιτυχή εφαρμογή του Ευρωπαϊκού 
Πράσινου Συμφώνου·

Or. en

Τροπολογία 508
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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16. επισημαίνει την ανάγκη να 
στηριχθεί μια δίκαιη μετάβαση και εκτιμά 
πως ένας καλοσχεδιασμένος μηχανισμός 
δίκαιης μετάβασης, μαζί με ένα ταμείο 
δίκαιης μετάβασης, θα ήταν ένα σημαντικό 
εργαλείο που θα διευκόλυνε τη μετάβαση 
και την επίτευξη φιλόδοξων κλιματικών 
στόχων, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα 
τις κοινωνικές επιπτώσεις· τονίζει ότι η 
ισχυρή χρηματοδότηση αυτού του μέσου, 
συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων 
δημοσιονομικών πόρων, θα αποτελούσε 
βασικό στοιχείο για την επιτυχή εφαρμογή 
του Ευρωπαϊκού Πράσινου Συμφώνου·

16. επισημαίνει την ανάγκη να 
στηριχθεί μια δίκαιη μετάβαση και εκτιμά 
πως ένας καλοσχεδιασμένος μηχανισμός 
δίκαιης μετάβασης, μαζί με ένα ταμείο 
δίκαιης μετάβασης, θα ήταν ένα σημαντικό 
εργαλείο για την αποφυγή της απώλειας 
θέσεων εργασίας και τη διατήρηση της 
εδαφικής οικονομικής 
ανταγωνιστικότητας· τονίζει ότι η ισχυρή 
χρηματοδότηση αυτού του μέσου θα 
αποτελούσε βασικό στοιχείο για την 
επιτυχή εφαρμογή του·

Or. en

Τροπολογία 509
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, Seán Kelly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επισημαίνει την ανάγκη να 
στηριχθεί μια δίκαιη μετάβαση και εκτιμά 
πως ένας καλοσχεδιασμένος μηχανισμός 
δίκαιης μετάβασης, μαζί με ένα ταμείο 
δίκαιης μετάβασης, θα ήταν ένα σημαντικό 
εργαλείο που θα διευκόλυνε τη μετάβαση 
και την επίτευξη φιλόδοξων κλιματικών 
στόχων, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα τις 
κοινωνικές επιπτώσεις· τονίζει ότι η 
ισχυρή χρηματοδότηση αυτού του μέσου, 
συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων 
δημοσιονομικών πόρων, θα αποτελούσε 
βασικό στοιχείο για την επιτυχή εφαρμογή 
του Ευρωπαϊκού Πράσινου Συμφώνου·

16. επισημαίνει την ανάγκη να 
στηριχθεί μια δίκαιη μετάβαση και εκτιμά 
πως ένας καλοσχεδιασμένος μηχανισμός 
δίκαιης μετάβασης, μαζί με ένα ταμείο 
δίκαιης μετάβασης, θα ήταν ένα σημαντικό 
εργαλείο που θα διευκόλυνε τη μετάβαση 
και την επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας, αντιμετωπίζοντας 
ταυτόχρονα τις κοινωνικές επιπτώσεις· 
επιδοκιμάζει την πρόταση ύψους 40 δισ 
για την ισχυρή χρηματοδότηση αυτού του 
μέσου, ως βασικού στοιχείου για την 
επιτυχή εφαρμογή του Ευρωπαϊκού 
Πράσινου Συμφώνου·

Or. en
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Τροπολογία 510
Angelika Winzig, Tom Berendsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. υπενθυμίζει ότι τα Συμπεράσματα 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την 
ανακοίνωση για την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία και το περιεχόμενο αυτής της 
ανακοίνωσης ορίζουν τους τομείς υψηλής 
έντασης άνθρακα και τις ενεργοβόρες 
βιομηχανίες ως απαραίτητους για τον 
εφοδιασμό βασικών αλυσίδων αξίας και 
ότι, κατά συνέπεια, πρέπει να εφαρμοστεί 
ένα πλαίσιο διευκόλυνσης, το οποίο 
επιτρέπει τον μετασχηματισμό τους, 
γεγονός που συνεπάγεται επίτευξη 
ουδετερότητας εκπομπών CO2 κυρίως 
μέσω της ολοκληρωμένης εξέλιξης παρά 
της αναδιάρθρωσης. Τα Συμπεράσματα 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μαζί με την 
ανακοίνωση για την Πράσινη Συμφωνία, 
προσδιορίζουν περαιτέρω μια σειρά 
μέτρων, τα οποία, εάν σχεδιαστούν ειδικά 
για ενεργοβόρες βιομηχανίες και εάν 
υλοποιηθούν ως σύνολο, θα μπορούσαν 
να συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη 
αυτού του στόχου. Αυτά τα ειδικά μέτρα 
θα πρέπει να συνδυάζονται ως ένα 
«Πακέτο Μετασχηματισμού Κλάδων 
Έντασης Ενέργειας» το οποίο θα 
ενσωματωθεί σε όλες τις πρωτοβουλίες 
και νομοθεσίες υλοποίησης της Πράσινης 
Συμφωνίας και του Σχεδίου Ανάκαμψης.

Or. en

Τροπολογία 511
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, Μαρία Σπυράκη 
Pernille Weiss
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. Καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
ένα «Εργαλείο υπολογισμού για το κλίμα 
της ΕΕ» (ECC) για υλικά, προϊόντα και 
υπηρεσίες που σχετίζονται με τη 
βιομηχανία της ΕΕ· τονίζει ότι το ECC 
θα πρέπει να διασφαλίζει ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού για δεδομένα ώστε να 
διασφαλίζεται μια σαφής και αξιόπιστη 
εικόνα του αποτυπώματος αερίων του 
θερμοκηπίου (ΑτΘ) που σχετίζεται με τις 
βιομηχανικές δραστηριότητες· τονίζει ότι 
μια τέτοια «ολιστική προσέγγιση» θα 
προκαλούσε τη θετική ανταπόκριση των 
πολιτών, των βιομηχανιών και των ΜΜΕ 
της Ένωσης· τονίζει ότι η ιδέα πρέπει να 
βασιστεί στις αρχές της κυκλικής 
οικονομίας και της οικονομίας κύκλου 
ζωής για να αυξηθεί η ζήτηση για φιλικά 
προς το κλίμα προϊόντα που παράγονται 
στην Ευρώπη, ώστε να ενισχυθεί η 
ανταγωνιστικότητα του κτιριακού τομέα 
της ΕΕ· προτείνει στην Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει ήδη γνωστές 
επιστημονικές μεθόδους κατά την 
εκτίμηση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, αντλώντας παραδείγματος 
χάριν έμπνευση από το «περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα προϊόντος»·

Or. en

Τροπολογία 512
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. τονίζει τη σημασία της 
περιφερειακής διάστασης της 
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βιομηχανικής πολιτικής, καθώς οι 
οικονομικές διαφορές μεταξύ των 
περιφερειών εξακολουθούν να υπάρχουν 
και κινδυνεύουν μάλιστα να γίνουν 
βαθύτερες λόγω των επιπτώσεων της 
κρίσης του κορονοϊού· για την 
αντιμετώπιση της υποβάθμισης των 
περιφερειών, τα σχέδια περιφερειακής εκ 
νέου ανάπτυξης πρέπει να αναπτύσσουν 
στρατηγικές βιώσιμου μετασχηματισμού 
και να συνδυάζουν προγράμματα 
οικονομικής αναζωογόνησης με δραστικά 
προγράμματα για την αγορά εργασίας· 
καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί στενά 
με τα κράτη μέλη ώστε να καταρτίσει 
μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες 
προβλέψεις σχετικά με τις δεξιότητες που 
απαιτούνται από την αγορά εργασίας

Or. en

Τροπολογία 513
Christian Ehler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αυξηθούν οι δαπάνες για την έρευνα, την 
ανάπτυξη και την καινοτομία ως βασικό 
στοιχείο για την επίτευξη της διπλής 
μετάβασης, τη βελτίωση της στρατηγικής 
αυτονομίας και την αύξηση της 
μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας· 
καλεί τα κράτη μέλη να τηρήσουν τη 
δέσμευσή τους να επενδύουν το 3 % του 
ΑΕγχΠ τους για έρευνα και καινοτομία· 
υπογραμμίζει τον ρόλο που 
διαδραματίζουν οι βασικές τεχνολογίες 
γενικής εφαρμογής στην ανάπτυξη 
κρίσιμων τεχνολογικών δεξιοτήτων σε 
όλη την ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 514
Μαρία Σπυράκη Tom Berendsen, François-Xavier Bellamy, Eva Maydell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
περαιτέρω την παραγωγή χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών της Ευρώπης σε 
κλάδους έντασης ενέργειας (π.χ. χημικά 
προϊόντα, χάλυβας, σκυρόδεμα, μη 
σιδηρούχα μέταλλα) ενώ παράλληλα να 
προσπαθεί για την υλοποίηση του Σχεδίου 
Δράσης ΙΙ για την κυκλική οικονομία, 
ώστε να συμβάλει στη μετατόπιση των 
εισαγωγών από περιφέρειες μεγαλύτερης 
έντασης άνθρακα και να παράσχει 
κίνητρα για υψηλότερα επίπεδα 
φιλοδοξίας για το κλίμα από τους 
παγκόσμιους εμπορικούς εταίρους της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 515
Carlo Calenda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. νέα παράγραφος. Τονίζει τη 
σημασία της περιφερειακής διάστασης 
της βιομηχανικής πολιτικής. Οι ήδη 
επίμονες διαφορές μεταξύ των 
περιφερειών κινδυνεύουν να γίνουν 
βαθύτερες λόγω της κρίσης του 
κορονοϊού. Τα σχέδια περιφερειακής εκ 
νέου ανάπτυξης πρέπει να προσδιορίζουν 
στρατηγικές μετασχηματισμών, οι οποίες 
συνδυάζουν προγράμματα οικονομικής 
αναζωογόνησης με δραστικά 
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προγράμματα για την αγορά εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 516
Μαρία Σπυράκη Tom Berendsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16β. Θεωρεί ότι η ανάπτυξη 
κατάλληλου δικτύου για τη μεταφορά 
υδρογόνου και CO2 θα διαδραματίσει 
βασικό ρόλο στην επιτυχή απαλλαγή των 
βιομηχανιών έντασης ενέργειας από τις 
εκπομπές άνθρακα· καλεί την Επιτροπή 
να αξιολογήσει σε βάθος τις ανάγκες της 
βιομηχανίας για ενέργεια στις 
επερχόμενες πρωτοβουλίες της για την 
ολοκλήρωση του τομέα και την 
αναθεώρηση του κανονισμού TEN-E·

Or. en

Τροπολογία 517
Μαρία Σπυράκη Tom Berendsen, François-Xavier Bellamy, Eva Maydell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16γ. Θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
προωθεί μια πλήρως κυκλική προσέγγιση 
που βασίζεται στη λογική του κύκλου 
ζωής, όσον αφορά την απαλλαγή της 
βιομηχανίας από τις εκπομπές άνθρακα, 
συμπεριλαμβανομένης τόσο της χρήσης 
του στην παραγωγή όσο και του τέλους 
του κύκλου ζωής μέχρι και την 
ανακύκλωσής του· καλεί την Επιτροπή να 
ακολουθήσει αυτήν την προσέγγιση στη 
χάραξη πολιτικών·
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Or. en

Τροπολογία 518
Tom Berendsen
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, 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
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή να 
προσαρμόσει τη βιομηχανική στρατηγική 
της στην κλιμάκωση και την 
εμπορευματοποίηση των πρωτοποριακών 
τεχνολογιών στην Ένωση, μέσω της 
παροχής χρηματοδότησης κινδύνου για 
τεχνολογίες πρώιμου σταδίου και της 
ανάπτυξης αλυσίδων πρώιμης αξίας για 
την υποστήριξη κλιματικά ουδέτερων 
τεχνολογιών και προϊόντων πρώτης 
εμπορικής κλίμακας·

17. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αυξηθούν οι δαπάνες για την έρευνα, την 
ανάπτυξη και την καινοτομία ως βασικό 
στοιχείο για την επίτευξη της διπλής 
μετάβασης, τη βελτίωση της στρατηγικής 
αυτονομίας και την αύξηση της 
μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας· 
καλεί τα κράτη μέλη να τηρήσουν τη 
δέσμευσή τους να διαθέτουν το 3 % του 
ΑΕγχΠ τους για έρευνα και ανάπτυξη· 
υπογραμμίζει τον ρόλο που 
διαδραματίζουν οι βασικές τεχνολογίες 
γενικής εφαρμογής στην ανάπτυξη 
κρίσιμων τεχνολογικών δεξιοτήτων σε 
όλη την ΕΕ· υπενθυμίζει στην Επιτροπή 
ότι πολλές από τις τεχνολογίες που είναι 
αναγκαίες για την προώθηση της 
απαλλαγής από τις εκπομπές άνθρακα 
και την ψηφιοποίηση δεν έχουν 
αναπτυχθεί ακόμα· καλεί την Επιτροπή να 
προσαρμόσει το πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη» και τη βιομηχανική στρατηγική 
της στην ανάπτυξη, κλιμάκωση και την 
εμπορευματοποίηση των πρωτοποριακών 
τεχνολογιών στην Ένωση, μέσω της 
παροχής χρηματοδότησης κινδύνου για 
τεχνολογίες πρώιμου σταδίου και της 
ανάπτυξης αλυσίδων πρώιμης αξίας για 
την υποστήριξη τεχνολογιών και 
προϊόντων πρώτης εμπορικής κλίμακας, 
καθώς και για την ενεργειακή μετάβαση· 
πιστεύει ότι για μια ανθεκτική, 
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κατάλληλη για το μέλλον ευρωπαϊκή 
βιομηχανία, η βιομηχανική στρατηγική 
θα πρέπει να περιλαμβάνει ολόκληρη την 
αλυσίδα εφοδιασμού, ιδίως των κρίσιμων 
τεχνολογιών και υλικών που απαιτούνται 
για την υλοποίηση της ενεργειακής 
μετάβασης·

Or. en

Τροπολογία 519
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή να 
προσαρμόσει τη βιομηχανική στρατηγική 
της στην κλιμάκωση και την 
εμπορευματοποίηση των πρωτοποριακών 
τεχνολογιών στην Ένωση, μέσω της 
παροχής χρηματοδότησης κινδύνου για 
τεχνολογίες πρώιμου σταδίου και της 
ανάπτυξης αλυσίδων πρώιμης αξίας για 
την υποστήριξη κλιματικά ουδέτερων 
τεχνολογιών και προϊόντων πρώτης 
εμπορικής κλίμακας·

17. καλεί την Επιτροπή να 
προσαρμόσει τη βιομηχανική στρατηγική 
της στις αρχές της αποτελεσματικής 
χρησιμοποίησης των πόρων και της 
ενεργειακής απόδοσης και κατ’ επέκταση 
να προωθήσει την κλιμάκωση και την 
εμπορευματοποίηση των περιβαλλοντικά 
βιώσιμων πρωτοποριακών τεχνολογιών 
στην Ένωση, μέσω της παροχής 
χρηματοδοτικών εργαλείων για 
τεχνολογίες πρώιμου σταδίου και της 
ανάπτυξης αλυσίδων πρώιμης αξίας για 
την υποστήριξη κλιματικά ουδέτερων, 
κυκλικών τεχνολογιών, διεργασιών και 
προϊόντων πρώτης εμπορικής κλίμακας, 
μηδενικών εκπομπών και ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας· στο πλαίσιο αυτό, 
επισημαίνει τη σημασία της δίκαιης 
κατανομής αυτών των χρηματοδοτικών 
πόρων όχι μόνο μεταξύ των χωρών αλλά 
και μεταξύ των περιφερειών τους, και 
ιδίως εκείνων με χαμηλό ρυθμό 
βιομηχανοποίησης και καινοτομίας.

Or. en

Τροπολογία 520
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Christian Ehler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή να 
προσαρμόσει τη βιομηχανική στρατηγική 
της στην κλιμάκωση και την 
εμπορευματοποίηση των πρωτοποριακών 
τεχνολογιών στην Ένωση, μέσω της 
παροχής χρηματοδότησης κινδύνου για 
τεχνολογίες πρώιμου σταδίου και της 
ανάπτυξης αλυσίδων πρώιμης αξίας για 
την υποστήριξη κλιματικά ουδέτερων 
τεχνολογιών και προϊόντων πρώτης 
εμπορικής κλίμακας·

17. καλεί την Επιτροπή να 
προσαρμόσει τη βιομηχανική στρατηγική 
της στην κλιμάκωση και την 
εμπορευματοποίηση των πρωτοποριακών 
τεχνολογιών στην Ένωση, μέσω της 
παροχής χρηματοδότησης κινδύνου για 
τεχνολογίες πρώιμου σταδίου και της 
ανάπτυξης αλυσίδων πρώιμης αξίας για 
την υποστήριξη κλιματικά ουδέτερων 
τεχνολογιών και προϊόντων πρώτης 
εμπορικής κλίμακας· υπενθυμίζει στην 
Επιτροπή ότι πολλές από τις τεχνολογίες 
που μας είναι απαραίτητες για την 
προώθηση της απαλλαγής από τις 
εκπομπές άνθρακα και την ψηφιοποίηση 
δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμα· καλεί την 
Επιτροπή να προσαρμόσει το πρόγραμμα 
«Ορίζων Ευρώπη» και τη βιομηχανική 
στρατηγική στην ανάπτυξη, κλιμάκωση 
και εμπορευματοποίηση πρωτοποριακών 
τεχνολογιών στην Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 521
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Dan Nica

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή να 
προσαρμόσει τη βιομηχανική στρατηγική 
της στην κλιμάκωση και την 
εμπορευματοποίηση των πρωτοποριακών 
τεχνολογιών στην Ένωση, μέσω της 
παροχής χρηματοδότησης κινδύνου για 
τεχνολογίες πρώιμου σταδίου και της 

17. καλεί την Επιτροπή να 
προσαρμόσει τη βιομηχανική στρατηγική 
της στην κλιμάκωση και την 
εμπορευματοποίηση των πρωτοποριακών 
τεχνολογιών στην Ένωση ώστε να 
γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της 
καινοτομίας και της εμπορικής διάθεσης, 
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ανάπτυξης αλυσίδων πρώιμης αξίας για 
την υποστήριξη κλιματικά ουδέτερων 
τεχνολογιών και προϊόντων πρώτης 
εμπορικής κλίμακας·

μέσω της παροχής χρηματοδότησης 
κινδύνου για τεχνολογίες πρώιμου 
σταδίου, σχεδίων επίδειξης και της 
ανάπτυξης αλυσίδων πρώιμης αξίας για 
την υποστήριξη κλιματικά ουδέτερων 
τεχνολογιών και προϊόντων πρώτης 
εμπορικής κλίμακας· ενθαρρύνει την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης 
με εξορθολογισμένη πληροφόρηση 
σχετικά με τις χρηματοδοτικές 
δυνατότητες για σχέδια βιομηχανικής 
επίδειξης για πρωτοποριακές τεχνολογίες·

Or. en

Τροπολογία 522
Niels Fuglsang, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, Mohammed Chahim, Lina 
Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή να 
προσαρμόσει τη βιομηχανική στρατηγική 
της στην κλιμάκωση και την 
εμπορευματοποίηση των πρωτοποριακών 
τεχνολογιών στην Ένωση, μέσω της 
παροχής χρηματοδότησης κινδύνου για 
τεχνολογίες πρώιμου σταδίου και της 
ανάπτυξης αλυσίδων πρώιμης αξίας για 
την υποστήριξη κλιματικά ουδέτερων 
τεχνολογιών και προϊόντων πρώτης 
εμπορικής κλίμακας·

17. καλεί την Επιτροπή να 
προσαρμόσει τη βιομηχανική στρατηγική 
της στην κλιμάκωση και την 
εμπορευματοποίηση των πρωτοποριακών 
τεχνολογιών στην Ένωση, μέσω της 
παροχής χρηματοδότησης κινδύνου για 
τεχνολογίες πρώιμου σταδίου και της 
ανάπτυξης αλυσίδων πρώιμης αξίας για 
την υποστήριξη κλιματικά ουδέτερων 
τεχνολογιών και προϊόντων πρώτης 
εμπορικής κλίμακας· θεωρεί ότι η 
ευρωπαϊκή βιομηχανική στρατηγική θα 
πρέπει να παρέχει ένα πλαίσιο και 
στόχους για την επίτευξη μιας πράσινης 
και ψηφιακής οικονομίας, στην οποία 
μπορεί να βασίζεται η βιομηχανία κατά 
τον σχεδιασμό των επενδύσεών της

Or. en
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Τροπολογία 523
Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mohammed Chahim, Łukasz Kohut, 
Niels Fuglsang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή να 
προσαρμόσει τη βιομηχανική στρατηγική 
της στην κλιμάκωση και την 
εμπορευματοποίηση των πρωτοποριακών 
τεχνολογιών στην Ένωση, μέσω της 
παροχής χρηματοδότησης κινδύνου για 
τεχνολογίες πρώιμου σταδίου και της 
ανάπτυξης αλυσίδων πρώιμης αξίας για 
την υποστήριξη κλιματικά ουδέτερων 
τεχνολογιών και προϊόντων πρώτης 
εμπορικής κλίμακας·

17. καλεί την Επιτροπή να 
προσαρμόσει τη βιομηχανική στρατηγική 
της στην κλιμάκωση και την 
εμπορευματοποίηση των πρωτοποριακών 
τεχνολογιών στην Ένωση, μέσω της 
παροχής χρηματοδότησης κινδύνου για 
τεχνολογίες πρώιμου σταδίου και της 
ανάπτυξης αλυσίδων πρώιμης αξίας για 
την υποστήριξη κλιματικά ουδέτερων 
τεχνολογιών και προϊόντων πρώτης 
εμπορικής κλίμακας· θεωρεί ότι η 
χρηματοδότηση κινδύνων θα πρέπει 
επίσης να χρησιμοποιείται για τη στήριξη 
των επενδύσεων της ΕΕ σε σχέδια 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που 
διαθέτουν σε τρίτες χώρες εξοπλισμό 
παραγωγής ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 524
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 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή να 
προσαρμόσει τη βιομηχανική στρατηγική 
της στην κλιμάκωση και την 
εμπορευματοποίηση των πρωτοποριακών 
τεχνολογιών στην Ένωση, μέσω της 
παροχής χρηματοδότησης κινδύνου για 
τεχνολογίες πρώιμου σταδίου και της 

17. καλεί την Επιτροπή να 
προσαρμόσει τη βιομηχανική στρατηγική 
της στην κλιμάκωση και την 
εμπορευματοποίηση των πρωτοποριακών 
τεχνολογιών στην Ένωση, μέσω της 
παροχής χρηματοδότησης κινδύνου για 
τεχνολογίες πρώιμου σταδίου και της 
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ανάπτυξης αλυσίδων πρώιμης αξίας για 
την υποστήριξη κλιματικά ουδέτερων 
τεχνολογιών και προϊόντων πρώτης 
εμπορικής κλίμακας·

ανάπτυξης αλυσίδων πρώιμης αξίας για 
την υποστήριξη κλιματικά ουδέτερων 
τεχνολογιών και προϊόντων πρώτης 
εμπορικής κλίμακας, καθώς και μέσω της 
στήριξης της ανάπτυξης υποδομών 
έρευνας, ιδίως στα κράτη μέλη τα οποία 
χρειάζονται ορισμένες βελτιώσεις στο 
θέμα αυτό·

Or. en

Τροπολογία 525
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή να 
προσαρμόσει τη βιομηχανική στρατηγική 
της στην κλιμάκωση και την 
εμπορευματοποίηση των πρωτοποριακών 
τεχνολογιών στην Ένωση, μέσω της 
παροχής χρηματοδότησης κινδύνου για 
τεχνολογίες πρώιμου σταδίου και της 
ανάπτυξης αλυσίδων πρώιμης αξίας για 
την υποστήριξη κλιματικά ουδέτερων 
τεχνολογιών και προϊόντων πρώτης 
εμπορικής κλίμακας·

17. καλεί την Επιτροπή να 
επικεντρώσει τη βιομηχανική στρατηγική 
της πρωτίστως στην ενεργειακή απόδοση 
και την αποδοτική χρήση των πόρων και 
να προωθήσει την κλιμάκωση και την 
εμπορευματοποίηση των περιβαλλοντικά 
βιώσιμων πρωτοποριακών τεχνολογιών 
στην Ένωση, μέσω της παροχής 
χρηματοδότησης κινδύνου για τεχνολογίες 
πρώιμου σταδίου, και να αναπτύξει 
αλυσίδες πρώιμης αξίας για την 
υποστήριξη κυκλικών τεχνολογιών, 
προϊόντων, διεργασιών και υπηρεσιών 
πρώτης εμπορικής κλίμακας και 
μηδενικών εκπομπών·

Or. en

Τροπολογία 526
Carlo Calenda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή να 
προσαρμόσει τη βιομηχανική στρατηγική 
της στην κλιμάκωση και την 
εμπορευματοποίηση των πρωτοποριακών 
τεχνολογιών στην Ένωση, μέσω της 
παροχής χρηματοδότησης κινδύνου για 
τεχνολογίες πρώιμου σταδίου και της 
ανάπτυξης αλυσίδων πρώιμης αξίας για 
την υποστήριξη κλιματικά ουδέτερων 
τεχνολογιών και προϊόντων πρώτης 
εμπορικής κλίμακας·

17. καλεί την Επιτροπή να 
προσαρμόσει τη βιομηχανική στρατηγική 
της στην κλιμάκωση και την 
εμπορευματοποίηση των πρωτοποριακών 
τεχνολογιών στην Ένωση, μέσω της 
παροχής χρηματοδότησης κινδύνου για 
τεχνολογίες πρώιμου σταδίου και της 
ανάπτυξης αλυσίδων πρώιμης αξίας για 
την υποστήριξη κλιματικά ουδέτερων και 
βασιζόμενων σε ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας τεχνολογιών και προϊόντων 
πρώτης εμπορικής κλίμακας, ιδίως μέσω 
του νέου Μηχανισμού Στρατηγικών 
Επενδύσεων·

Or. en

Τροπολογία 527
Miapetra Kumpula-Natri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή να 
προσαρμόσει τη βιομηχανική στρατηγική 
της στην κλιμάκωση και την 
εμπορευματοποίηση των πρωτοποριακών 
τεχνολογιών στην Ένωση, μέσω της 
παροχής χρηματοδότησης κινδύνου για 
τεχνολογίες πρώιμου σταδίου και της 
ανάπτυξης αλυσίδων πρώιμης αξίας για 
την υποστήριξη κλιματικά ουδέτερων 
τεχνολογιών και προϊόντων πρώτης 
εμπορικής κλίμακας·

17. καλεί την Επιτροπή να 
προσαρμόσει τη βιομηχανική στρατηγική 
της στην κλιμάκωση και την 
εμπορευματοποίηση των πρωτοποριακών 
τεχνολογιών στην Ένωση, μέσω της 
παροχής χρηματοδότησης κινδύνου για 
τεχνολογίες πρώιμου σταδίου και της 
ανάπτυξης αλυσίδων πρώιμης αξίας για 
την υποστήριξη κλιματικά ουδέτερων 
τεχνολογιών, προϊόντων και ψηφιακών 
υπηρεσιών πρώτης εμπορικής κλίμακας·

Or. en

Τροπολογία 528
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Γιώργος Γεωργίου, Sandra Pereira
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή να 
προσαρμόσει τη βιομηχανική στρατηγική 
της στην κλιμάκωση και την 
εμπορευματοποίηση των πρωτοποριακών 
τεχνολογιών στην Ένωση, μέσω της 
παροχής χρηματοδότησης κινδύνου για 
τεχνολογίες πρώιμου σταδίου και της 
ανάπτυξης αλυσίδων πρώιμης αξίας για 
την υποστήριξη κλιματικά ουδέτερων 
τεχνολογιών και προϊόντων πρώτης 
εμπορικής κλίμακας·

17. καλεί την Επιτροπή να 
προσαρμόσει τη βιομηχανική στρατηγική 
της στην κλιμάκωση των πρωτοποριακών 
τεχνολογιών στην Ένωση, μέσω της 
παροχής υψηλής ποιότητας δημόσιες 
πολιτικές έρευνας και ανάπτυξης για την 
υποστήριξη τόσο ιατρικών όσο και 
κλιματικά ουδέτερων τεχνολογιών και 
προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 529
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή να 
προσαρμόσει τη βιομηχανική στρατηγική 
της στην κλιμάκωση και την 
εμπορευματοποίηση των πρωτοποριακών 
τεχνολογιών στην Ένωση, μέσω της 
παροχής χρηματοδότησης κινδύνου για 
τεχνολογίες πρώιμου σταδίου και της 
ανάπτυξης αλυσίδων πρώιμης αξίας για 
την υποστήριξη κλιματικά ουδέτερων 
τεχνολογιών και προϊόντων πρώτης 
εμπορικής κλίμακας·

17. καλεί την Επιτροπή να 
προσαρμόσει τη βιομηχανική στρατηγική 
της στην κλιμάκωση και την 
εμπορευματοποίηση των πρωτοποριακών 
τεχνολογιών στην Ένωση, μέσω της 
παροχής χρηματοδότησης κινδύνου για 
τεχνολογίες πρώιμου σταδίου και της 
ανάπτυξης αλυσίδων πρώιμης αξίας για 
την υποστήριξη κλιματικά ουδέτερων και 
βασιζόμενων σε ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας τεχνολογιών και προϊόντων 
πρώτης εμπορικής κλίμακας·

Or. en

Τροπολογία 530
Aldo Patriciello
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή να 
προσαρμόσει τη βιομηχανική στρατηγική 
της στην κλιμάκωση και την 
εμπορευματοποίηση των πρωτοποριακών 
τεχνολογιών στην Ένωση, μέσω της 
παροχής χρηματοδότησης κινδύνου για 
τεχνολογίες πρώιμου σταδίου και της 
ανάπτυξης αλυσίδων πρώιμης αξίας για 
την υποστήριξη κλιματικά ουδέτερων 
τεχνολογιών και προϊόντων πρώτης 
εμπορικής κλίμακας·

17. καλεί την Επιτροπή να 
προσαρμόσει τη βιομηχανική στρατηγική 
της στην κλιμάκωση και την 
εμπορευματοποίηση των πρωτοποριακών 
τεχνολογιών στην Ένωση, μέσω της 
παροχής εργαλείων χρηματοδότησης για 
τεχνολογίες πρώιμου σταδίου και να 
αναπτύξει αλυσίδες πρώιμης αξίας για την 
υποστήριξη κλιματικά ουδέτερων και 
βασιζόμενων σε ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας τεχνολογιών και προϊόντων 
πρώτης εμπορικής κλίμακας·

Or. en

Τροπολογία 531
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή να 
προσαρμόσει τη βιομηχανική στρατηγική 
της στην κλιμάκωση και την 
εμπορευματοποίηση των πρωτοποριακών 
τεχνολογιών στην Ένωση, μέσω της 
παροχής χρηματοδότησης κινδύνου για 
τεχνολογίες πρώιμου σταδίου και της 
ανάπτυξης αλυσίδων πρώιμης αξίας για 
την υποστήριξη κλιματικά ουδέτερων 
τεχνολογιών και προϊόντων πρώτης 
εμπορικής κλίμακας·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. fr

Τροπολογία 532
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri 
Pekkarinen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola 
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Danti, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. τονίζει το γεγονός ότι η 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας μπορεί να στηρίζεται μόνο 
από ένα αποτελεσματικό δίκτυο 
υποδομών· ζητεί μια μακροπρόθεσμη 
επενδυτική πολιτική για τον εξοπλισμό 
και την ανακαίνιση υποδομών και τη 
μείωση των διοικητικών φραγμών που 
εμποδίζουν την πρόοδο των 
διευρωπαϊκών δικτύων· ζητεί 
περισσότερη χρηματοδότηση για τον 
μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
προκειμένου να ενισχυθούν οι επενδύσεις 
σε υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας, σε 
διασυνδέσεις, σε ψηφιοποίηση και έξυπνα 
δίκτυα· τονίζει την ανάγκη για 
επιτάχυνση των πράσινων Έργων κοινού 
ενδιαφέροντος (PCI), και για 
αναθεώρηση του κανονισμού για τα 
διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας (TEN-E) 
το συντομότερο δυνατόν. Ειδικότερα, στο 
πλαίσιο της αναμενόμενης αναθεώρησης 
των TEN-E, η Επιτροπή θα πρέπει να 
αναγνωρίσει επενδύσεις σε ανακαινίσεις 
κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων 
δημόσιων κτιρίων, ως έργα κοινού 
ενδιαφέροντος·

Or. en

Τροπολογία 533
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. καλεί την Επιτροπή να 
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διασφαλίσει μια εναρμονισμένη 
πανευρωπαϊκή προσέγγιση για τα κράτη 
μέλη ώστε να παράσχει κίνητρα και να 
στηρίξει επενδύσεις σε διεργασίες 
παραγωγής μηδενικών εκπομπών, 
συστήματα ειδικών τεχνολογιών, τα 
οποία είναι προσβάσιμα από τους 
βιομηχανικούς παράγοντες από 
διάφορους τομείς και θα παρέχονται 
κατά τρόπο ανοικτό και διαφανή, 
προκειμένου να ενεργοποιηθούν 
επενδύσεις όπου οι αναμενόμενες 
περίοδοι αντιστάθμισης εκτείνονται πέρα 
από τα συνήθη όρια του κλάδου και δεν 
μπορούν να ανακτηθούν από τις αγορές ή 
δεν μπορούν να μεταφερθούν κατά μήκος 
της αλυσίδας αξίας· τονίζει το γεγονός ότι 
τέτοιου είδους μέσα δεν θα πρέπει να 
εμπλέκονται στις κρατικές ενισχύσεις 
αλλά να προϋποθέτουν την υιοθέτηση από 
τις εταιρείες ενός αξιόπιστου σχεδίου 
μείωσης των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου σε μηδενικά καθαρά 
επίπεδα·

Or. en

Τροπολογία 534
Pietro Fiocchi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. Καλεί την Επιτροπή να ανακτήσει, 
ανανεώνοντάς το, το πνεύμα της 
πρωτοβουλίας «Small Business Act», 
μέσω πρωτοβουλιών που αποσκοπούν 
ιδίως στη στήριξη των πολύ μικρών και 
μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες 
αντιπροσωπεύουν πάνω από το 99% του 
ευρωπαϊκού παραγωγικού ιστού. Οι 
λεγόμενες πρωτοβουλίες «ενός μεγέθους» 
για τις ΜΜΕ δεν ευνοούν την κατάλληλη 
προσέγγιση για τις πολύ μικρές, μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις και η διεύρυνση 
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πολλών μέτρων στις επιχειρήσεις μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης υπογράμμισε 
περαιτέρω αυτό το κενό. Η υποστήριξη 
των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων πρέπει επίσης να 
τεκμηριωθεί μέσω της υποστήριξης της 
λεγόμενης επαυξητικής καινοτομίας, που 
είναι λειτουργική για τον χαρακτηρισμό 
αυτού του τύπου εταιρείας.

Or. it

Τροπολογία 535
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. καλεί την Επιτροπή να ανανεώσει 
το πνεύμα της πρωτοβουλίας «Small 
Business Act», ώστε να το ανακτήσει, 
μέσω πρωτοβουλιών που στοχεύουν 
ειδικότερα στη στήριξη πολύ μικρών και 
μικρών επιχειρήσεων, στις οποίες 
οφείλεται ποσοστό μεγαλύτερο του 99 % 
της ευρωπαϊκής ικανότητας παραγωγής· 
ανησυχεί ότι οι πρωτοβουλίες ενιαίου 
τύπου για τις ΜΜΕ δεν ευνοούν ούτε τις 
πολύ μικρές επιχειρήσεις ούτε τις ΜΜΕ, 
ενώ η επέκταση πολλών τέτοιων μέτρων 
σε εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης 
έχει επιδεινώσει περαιτέρω αυτό το 
χάσμα· τονίζει ότι η στήριξη στις πολύ 
μικρές επιχειρήσεις και ΜΜΕ πρέπει 
επίσης να επιτευχθεί μέσω της ενίσχυσης 
της επαυξητικής καινοτομίας.

Or. en

Τροπολογία 536
Patrizia Toia
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. καλεί την Επιτροπή να ανακτήσει 
και να ανανεώσει το πνεύμα της 
πρωτοβουλίας «Small Business Act», 
μέσω πρωτοβουλιών που στοχεύουν στη 
στήριξη ιδίως των πολύ μικρών και 
μικρών επιχειρήσεων, καθώς συχνά τα 
μέτρα ενιαίου τύπου δεν διασφαλίζουν 
την κατάλληλη προσέγγιση των πολύ 
μικρών και μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων· πιστεύει ότι τα ειδικά 
μέτρα στήριξης θα πρέπει να 
απευθύνονται στις ΜΜΕ, αποφεύγοντας 
τα γραφειοκρατικά εμπόδια, ώστε να 
διασφαλίζουν ότι η απαραίτητη 
ρευστότητα φτάνει στις εταιρείες μέσω 
αποτελεσματικών και προσβάσιμων 
εργαλείων που χαρακτηρίζονται από 
γρήγορες, ευέλικτες και φιλικές προς τις 
ΜΜΕ διαδικασίες·

Or. en

Τροπολογία 537
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17β. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
τις «συμβάσεις άνθρακα για τη διαφορά» 
(CCD), οι οποίες πρόκειται να συναφθούν 
κατόπιν ανταγωνιστικής διαδικασίας 
υποβολής προσφορών και οι οποίες θα 
διασφαλίζουν την αποζημίωση της 
διαφοράς μεταξύ της τρέχουσας τιμής 
CO2 και του πραγματικού κόστους 
αποφυγής CO2 με το οποίο βαρύνονται οι 
εταιρείες λόγω επενδύσεων σε νέες 
διαδικασίες και τεχνολογίες· ζητεί από 
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την Επιτροπή να καθορίσει τεχνολογικά 
κριτήρια αξιολόγησης στα οποία πρέπει 
να ανταποκρίνονται τα σχέδια ώστε να 
θεωρούνται συμβατά με τον στόχο των 
καθαρών μηδενικών εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου· θεωρεί ότι κόστος που 
απορρέει από τις CCD θα μπορούσε να 
χρηματοδοτηθεί εκ νέου μέσω μιας 
συνεισφοράς για το κλίμα που θα 
προστίθεται στα σχετικά προϊόντα του 
κλάδου και θα εφαρμόζεται τόσο για 
εγχώρια όσο και για εισαγόμενα προϊόντα, 
προκειμένου να διασφαλίζεται η δίκαιη 
κατανομή του κόστους και η άμεση 
απόδοση των επενδύσεων σε τεχνολογίες 
που είναι απαλλαγμένες από εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και η 
αποφυγή βραχυπρόθεσμων 
ανταγωνιστικών μειονεκτημάτων έναντι 
χωρών χωρίς αντίστοιχη τιμολόγηση του 
CO2.

Or. en

Τροπολογία 538
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri 
Pekkarinen, Valérie Hayer, Pierre Karleskind, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nicola Danti, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, Andrus Ansip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17β. τονίζει την ανάγκη για στήριξη 
της παραγωγής συσσωρευτών και της 
ανακύκλωσης μετάλλου στην Ευρώπη· 
τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η 
βιομηχανική στρατηγική θα 
ευθυγραμμίζεται με την επερχόμενη 
πρωτοβουλία της Επιτροπής για τους 
συσσωρευτές·

Or. en
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Τροπολογία 539
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, 
Nicola Danti, Fredrick Federley, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, 
Andrus Ansip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. θεωρεί επιτακτική την ανάγκη 
ψηφιοποίησης των βιομηχανιών της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
παραδοσιακών κλάδων· καλεί την 
Επιτροπή να επενδύσει, μεταξύ άλλων, 
στην οικονομία των δεδομένων, την 
τεχνητή νοημοσύνη, την έξυπνη 
παραγωγή, την κινητικότητα και τα 
ανθεκτικά και ασφαλή δίκτυα πολύ 
υψηλής ταχύτητας· καλεί την Επιτροπή, 
στο πλαίσιο αυτό, να αξιολογήσει την 
αποτελεσματικότητα των 
συγχρηματοδοτούμενων εθνικών 
προγραμμάτων φορολογικών μέτρων που 
θα μπορούσαν να συμπληρώνουν ή να 
αντικαθιστούν τις παραδοσιακές 
επιχορηγήσεις κατ’ αίτηση και τη στήριξη 
με βάση την υποβολή προσφορών, ιδίως 
για τις ΜΜΕ· τονίζει τη σημασία του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου 
Συνοχής (ΤΣ) για τη στήριξη της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, της 
οικονομικής μεγέθυνσης και της βιώσιμης 
ανάπτυξης·

18. θεωρεί πως η Ένωση χρειάζεται 
μια καινοτόμο βιομηχανική στρατηγική 
για την επιτάχυνση της ψηφιοποίησης των 
βιομηχανιών και ΜΜΕ μας, 
συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών 
κλάδων, για την ενίσχυση της 
βιομηχανικής ικανότητας της ΕΕ σχετικά 
με κρίσιμες ψηφιακές υποδομές και την 
ενδυνάμωση της ψηφιακής και ενιαίας 
αγοράς δεδομένων· θεωρεί ότι η Ένωση 
πρέπει να στηρίζει τις επιχειρήσεις όσον 
αφορά τον αυτοματισμό και την 
ψηφιοποίηση της τεχνογνωσίας και της 
εκπαίδευσής τους, καθώς και τις 
επενδύσεις τους σε ψηφιακό εξοπλισμό 
(υλισμικό και λογισμικό) επιχειρήσεων· 
υπογραμμίζει τη σημασία του 
προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη για τη 
βελτίωση των ψηφιακών ικανοτήτων των 
ΜΜΕ και την επιτάχυνση της υιοθέτησης 
ευνοϊκών και αναδυόμενων τεχνολογιών 
στις βιομηχανίες· ενθαρρύνει τη 
δημιουργία κόμβων ψηφιακής 
καινοτομίας στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή 
να επενδύσει, μεταξύ άλλων, στην 
οικονομία των δεδομένων, την τεχνητή 
νοημοσύνη, την έξυπνη παραγωγή, την 
κινητικότητα, την υπερυπολογιστική, την 
τεχνολογία νέφους, την κβαντική 
τεχνολογία, τα ανθεκτικά και ασφαλή 
δίκτυα 5G και 6G πολύ υψηλής ταχύτητας, 
τις τεχνολογίες αλυσίδας ομάδας 
συναλλαγών, τη ρομποτική, τους 
συσσωρευτές και το δορυφορικό 
διαδίκτυο· καλεί ως εκ τούτου τα κράτη 
μέλη και την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, 
να διασφαλίσουν την έγκαιρη υλοποίηση 
των σχετικών βασικών μέτρων που 
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προτείνονται στην εργαλειοθήκη για την 
κυβερνοασφάλεια των δικτύων 5G και 
ιδίως να εφαρμόσουν, κατά περίπτωση, 
τους σχετικούς περιορισμούς για τους 
προμηθευτές υψηλού κινδύνου βασικών 
στοιχείων που ορίζονται ως κρίσιμα και 
ευαίσθητα στις συντονισμένες εκτιμήσεις 
κινδύνου της ΕΕ, καθώς και να 
αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα 
των συγχρηματοδοτούμενων εθνικών 
προγραμμάτων φορολογικών μέτρων που 
θα μπορούσαν να συμπληρώνουν ή να 
αντικαθιστούν τις παραδοσιακές 
επιχορηγήσεις κατ’ αίτηση και τη στήριξη 
με βάση την υποβολή προσφορών, ιδίως 
για τις ΜΜΕ· τονίζει τη σημασία του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου 
Συνοχής (ΤΣ) για τη στήριξη της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, της 
οικονομικής μεγέθυνσης και της βιώσιμης 
ανάπτυξης και ζητεί να εστιάζουν 
περισσότερο στην έρευνα και την 
καινοτομία, καθώς και να σχετίζονται 
περισσότερο με το πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη» και «Ψηφιακή Ευρώπη»·

Or. en

Τροπολογία 540
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, Μαρία Σπυράκη Jerzy 
Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. θεωρεί επιτακτική την ανάγκη 
ψηφιοποίησης των βιομηχανιών της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
παραδοσιακών κλάδων· καλεί την 

18. θεωρεί ότι είναι επιτακτική ανάγκη 
η ψηφιοποίηση των βιομηχανιών της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
παραδοσιακών κλάδων μέσω της 
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Επιτροπή να επενδύσει, μεταξύ άλλων, 
στην οικονομία των δεδομένων, την 
τεχνητή νοημοσύνη, την έξυπνη 
παραγωγή, την κινητικότητα και τα 
ανθεκτικά και ασφαλή δίκτυα πολύ 
υψηλής ταχύτητας· καλεί την Επιτροπή, 
στο πλαίσιο αυτό, να αξιολογήσει την 
αποτελεσματικότητα των 
συγχρηματοδοτούμενων εθνικών 
προγραμμάτων φορολογικών μέτρων που 
θα μπορούσαν να συμπληρώνουν ή να 
αντικαθιστούν τις παραδοσιακές 
επιχορηγήσεις κατ’ αίτηση και τη 
στήριξη με βάση την υποβολή 
προσφορών, ιδίως για τις ΜΜΕ· τονίζει τη 
σημασία του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 
του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) για τη στήριξη 
της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, 
της οικονομικής μεγέθυνσης και της 
βιώσιμης ανάπτυξης·

επιτάχυνσης της διάδοσης ψηφιακών 
λύσεων· τονίζει στο πλαίσιο αυτό τον 
κρίσιμο ρόλο των κλάδων του πολιτισμού 
και της δημιουργικότητας· καλεί την 
Επιτροπή να επενδύσει, μεταξύ άλλων, 
στην οικονομία των δεδομένων, την 
τεχνητή νοημοσύνη, την έξυπνη 
παραγωγή, το διαδίκτυο των πραγμάτων, 
την κβαντική υπολογιστική, την 
κινητικότητα και τα ανθεκτικά και ασφαλή 
δίκτυα 5G πολύ υψηλής ταχύτητας 
σύνδεσης· υπογραμμίζει τον κρίσιμο ρόλο 
που θα διαδραματίσουν τα βιομηχανικά 
μέσα στο πλαίσιο των προγραμμάτων 
«Ορίζων Ευρώπη» και «Ψηφιακή 
Ευρώπη», συμπεριλαμβανομένων των 
συμπράξεων μεταξύ του δημόσιου και 
του ιδιωτικού τομέα, ήτοι στην υγεία, τις 
ψηφιακές τεχνολογίες, την ενέργεια και 
τις μεταφορές, τα οποία στο σύνολό τους 
συμβάλλουν στην αξιοποίηση των 
επενδύσεων του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα· ως εκ τούτου, πιστεύει 
ότι είναι κρίσιμης σημασίας η διάθεση 
υψηλότερου προϋπολογισμού για το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και ότι το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας 
(EIC) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) θα 
παρέχουν πολύ σημαντική στήριξη, ιδίως 
για τις ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις 
ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση και να μεγαλώσουν· 
τονίζει πόσο σημαντικό είναι το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο 
Συνοχής (ΤΣ) να έχουν μεγαλύτερη 
εστίαση στην έρευνα και την καινοτομία 
και να συνδέονται περισσότερο με το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» καθώς και 
να παράσχουν στήριξη στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας, στην 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, 
στην οικονομική μεγέθυνση και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη· υπενθυμίζει την 
έκκληση του Κοινοβουλίου για τη διάθεση 
120 δις στο πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη», έτσι ώστε να μπορέσουν να 
καλυφθούν όλες οι καθορισμένες 
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προτεραιότητές του·

Or. en

Τροπολογία 541
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. θεωρεί επιτακτική την ανάγκη 
ψηφιοποίησης των βιομηχανιών της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
παραδοσιακών κλάδων· καλεί την 
Επιτροπή να επενδύσει, μεταξύ άλλων, 
στην οικονομία των δεδομένων, την 
τεχνητή νοημοσύνη, την έξυπνη 
παραγωγή, την κινητικότητα και τα 
ανθεκτικά και ασφαλή δίκτυα πολύ 
υψηλής ταχύτητας· καλεί την Επιτροπή, 
στο πλαίσιο αυτό, να αξιολογήσει την 
αποτελεσματικότητα των 
συγχρηματοδοτούμενων εθνικών 
προγραμμάτων φορολογικών μέτρων που 
θα μπορούσαν να συμπληρώνουν ή να 
αντικαθιστούν τις παραδοσιακές 
επιχορηγήσεις κατ’ αίτηση και τη στήριξη 
με βάση την υποβολή προσφορών, ιδίως 
για τις ΜΜΕ· τονίζει τη σημασία του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου 
Συνοχής (ΤΣ) για τη στήριξη της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, της 
οικονομικής μεγέθυνσης και της βιώσιμης 
ανάπτυξης·

18. τονίζει ότι οι ψηφιακές 
τεχνολογίες αποτελούν κρίσιμο 
παράγοντα για την επίτευξη των στόχων 
βιωσιμότητας της Νέας Πράσινης 
Συμφωνίας αλλά ενέχουν επίσης 
διασυνδεόμενους κινδύνους τόσο για τους 
ανθρώπους όσο και για το περιβάλλον, οι 
οποίοι δεν έχουν διερευνηθεί ακόμα· 
θεωρεί ότι είναι απαραίτητο η 
ψηφιοποίηση των βιομηχανιών της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
παραδοσιακών κλάδων, να στηρίζει και 
όχι να εμποδίζει τη μετάβαση προς μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία· ως εκ 
τούτου, καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι η ψηφιακή μετάβαση των 
βιομηχανιών της ΕΕ εξυπηρετεί τους 
στόχους της ΕΕ για την ενέργεια και το 
κλίμα, καθώς και να σχεδιάσει 
οικονομικές επενδύσεις αναλόγως· στο 
πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να 
επενδύσει, μεταξύ άλλων, στην οικονομία 
των δεδομένων, την τεχνητή νοημοσύνη, 
την έξυπνη παραγωγή, την ηλεκτρονική 
κινητικότητα και τα ανθεκτικά και ασφαλή 
δίκτυα πολύ υψηλής ταχύτητας· καλεί την 
Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να 
αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των 
συγχρηματοδοτούμενων εθνικών 
προγραμμάτων φορολογικών μέτρων που 
θα μπορούσαν να συμπληρώνουν ή να 
αντικαθιστούν τις παραδοσιακές 
επιχορηγήσεις κατ’ αίτηση και τη στήριξη 
με βάση την υποβολή προσφορών, ιδίως 
για τις ΜΜΕ· τονίζει τη σημασία του 
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Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου 
Συνοχής (ΤΣ) για τη στήριξη της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, της 
οικονομικής μεγέθυνσης και της βιώσιμης 
ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 542
Miapetra Kumpula-Natri, Carlo Calenda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. θεωρεί επιτακτική την ανάγκη 
ψηφιοποίησης των βιομηχανιών της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
παραδοσιακών κλάδων· καλεί την 
Επιτροπή να επενδύσει, μεταξύ άλλων, 
στην οικονομία των δεδομένων, την 
τεχνητή νοημοσύνη, την έξυπνη 
παραγωγή, την κινητικότητα και τα 
ανθεκτικά και ασφαλή δίκτυα πολύ 
υψηλής ταχύτητας· καλεί την Επιτροπή, 
στο πλαίσιο αυτό, να αξιολογήσει την 
αποτελεσματικότητα των 
συγχρηματοδοτούμενων εθνικών 
προγραμμάτων φορολογικών μέτρων που 
θα μπορούσαν να συμπληρώνουν ή να 
αντικαθιστούν τις παραδοσιακές 
επιχορηγήσεις κατ’ αίτηση και τη στήριξη 
με βάση την υποβολή προσφορών, ιδίως 
για τις ΜΜΕ· τονίζει τη σημασία του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου 
Συνοχής (ΤΣ) για τη στήριξη της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, της 
οικονομικής μεγέθυνσης και της βιώσιμης 
ανάπτυξης·

18. θεωρεί επιτακτική την ανάγκη 
ψηφιοποίησης των βιομηχανιών της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
παραδοσιακών κλάδων· καλεί την 
Επιτροπή να επενδύσει, μεταξύ άλλων, 
στην οικονομία των δεδομένων, την 
τεχνητή νοημοσύνη, την έξυπνη 
παραγωγή, την κινητικότητα και τα 
ανθεκτικά και ασφαλή δίκτυα πολύ 
υψηλής ταχύτητας· καλεί ως εκ τούτου τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή, στο πλαίσιο 
αυτό, να διασφαλίσουν την έγκαιρη 
υλοποίηση των σχετικών βασικών 
μέτρων που προτείνονται στην 
εργαλειοθήκη για την κυβερνοασφάλεια 
των δικτύων 5G και ιδίως να 
εφαρμόσουν, κατά περίπτωση, τους 
σχετικούς περιορισμούς για τους 
προμηθευτές υψηλού κινδύνου βασικών 
στοιχείων που ορίζονται ως κρίσιμα και 
ευαίσθητα στις συντονισμένες εκτιμήσεις 
κινδύνου της ΕΕ, καθώς και να 
αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα 
των συγχρηματοδοτούμενων εθνικών 
προγραμμάτων φορολογικών μέτρων που 
θα μπορούσαν να συμπληρώνουν ή να 
αντικαθιστούν τις παραδοσιακές 
επιχορηγήσεις κατ’ αίτηση και τη στήριξη 
με βάση την υποβολή προσφορών, ιδίως 
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για τις ΜΜΕ· υπογραμμίζει τη σημασία 
του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη για 
τη βελτίωση των ψηφιακών ικανοτήτων 
των ΜΜΕ και την επιτάχυνση της 
υιοθέτησης ευνοϊκών και αναδυόμενων 
τεχνολογιών και νέων πρακτικών στις 
βιομηχανίες· τονίζει τη σημασία του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου 
Συνοχής (ΤΣ) για τη στήριξη της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, της 
οικονομικής μεγέθυνσης και της βιώσιμης 
ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 543
Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Eva Maydell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. θεωρεί επιτακτική την ανάγκη 
ψηφιοποίησης των βιομηχανιών της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
παραδοσιακών κλάδων· καλεί την 
Επιτροπή να επενδύσει, μεταξύ άλλων, 
στην οικονομία των δεδομένων, την 
τεχνητή νοημοσύνη, την έξυπνη 
παραγωγή, την κινητικότητα και τα 
ανθεκτικά και ασφαλή δίκτυα πολύ 
υψηλής ταχύτητας· καλεί την Επιτροπή, 
στο πλαίσιο αυτό, να αξιολογήσει την 
αποτελεσματικότητα των 
συγχρηματοδοτούμενων εθνικών 
προγραμμάτων φορολογικών μέτρων που 
θα μπορούσαν να συμπληρώνουν ή να 
αντικαθιστούν τις παραδοσιακές 
επιχορηγήσεις κατ’ αίτηση και τη στήριξη 
με βάση την υποβολή προσφορών, ιδίως 
για τις ΜΜΕ· τονίζει τη σημασία του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου 
Συνοχής (ΤΣ) για τη στήριξη της 

18. θεωρεί επιτακτική την ανάγκη 
ψηφιοποίησης των βιομηχανιών της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
παραδοσιακών κλάδων· καλεί την 
Επιτροπή να επενδύσει, μεταξύ άλλων, 
στην οικονομία των δεδομένων, την 
τεχνητή νοημοσύνη, την έξυπνη 
παραγωγή, την κινητικότητα και τα 
ανθεκτικά και ασφαλή δίκτυα πολύ 
υψηλής ταχύτητας· καλεί ως εκ τούτου τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή, στο πλαίσιο 
αυτό, να διασφαλίσουν την έγκαιρη 
υλοποίηση των σχετικών βασικών 
μέτρων που προτείνονται στην 
εργαλειοθήκη για την κυβερνοασφάλεια 
των δικτύων 5G και ιδίως να 
εφαρμόσουν, κατά περίπτωση, τους 
σχετικούς περιορισμούς για τους 
προμηθευτές υψηλού κινδύνου βασικών 
στοιχείων που ορίζονται ως κρίσιμα και 
ευαίσθητα στις συντονισμένες εκτιμήσεις 
κινδύνου της ΕΕ, καθώς και να 
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δημιουργίας θέσεων εργασίας, της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, της 
οικονομικής μεγέθυνσης και της βιώσιμης 
ανάπτυξης·

αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα 
των συγχρηματοδοτούμενων εθνικών 
προγραμμάτων φορολογικών μέτρων που 
θα μπορούσαν να συμπληρώνουν ή να 
αντικαθιστούν τις παραδοσιακές 
επιχορηγήσεις κατ’ αίτηση και τη στήριξη 
με βάση την υποβολή προσφορών, ιδίως 
για τις ΜΜΕ· τονίζει τη σημασία του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου 
Συνοχής (ΤΣ) για τη στήριξη της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, της 
οικονομικής μεγέθυνσης και της βιώσιμης 
ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 544
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Robert 
Hajšel, Carlos Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. θεωρεί επιτακτική την ανάγκη 
ψηφιοποίησης των βιομηχανιών της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
παραδοσιακών κλάδων· καλεί την 
Επιτροπή να επενδύσει, μεταξύ άλλων, 
στην οικονομία των δεδομένων, την 
τεχνητή νοημοσύνη, την έξυπνη 
παραγωγή, την κινητικότητα και τα 
ανθεκτικά και ασφαλή δίκτυα πολύ 
υψηλής ταχύτητας· καλεί την Επιτροπή, 
στο πλαίσιο αυτό, να αξιολογήσει την 
αποτελεσματικότητα των 
συγχρηματοδοτούμενων εθνικών 
προγραμμάτων φορολογικών μέτρων που 
θα μπορούσαν να συμπληρώνουν ή να 
αντικαθιστούν τις παραδοσιακές 
επιχορηγήσεις κατ’ αίτηση και τη στήριξη 
με βάση την υποβολή προσφορών, ιδίως 
για τις ΜΜΕ· τονίζει τη σημασία του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 

18. θεωρεί επιτακτική την ανάγκη 
ψηφιοποίησης των βιομηχανιών της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
παραδοσιακών κλάδων· καλεί την 
Επιτροπή να επενδύσει, μεταξύ άλλων, 
στην οικονομία των δεδομένων, την 
τεχνητή νοημοσύνη, την έξυπνη 
παραγωγή, την κινητικότητα και τα 
ανθεκτικά και ασφαλή δίκτυα πολύ 
υψηλής ταχύτητας, δίνοντας ιδιαίτερη 
προσοχή στην ενθάρρυνση της 
συμμετοχής των γυναικών καθώς σε 
αυτούς τους τομείς οι γυναίκες 
εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται· 
καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να 
αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των 
συγχρηματοδοτούμενων εθνικών 
προγραμμάτων φορολογικών μέτρων που 
θα μπορούσαν να συμπληρώνουν ή να 
αντικαθιστούν τις παραδοσιακές 
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Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου 
Συνοχής (ΤΣ) για τη στήριξη της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, της 
οικονομικής μεγέθυνσης και της βιώσιμης 
ανάπτυξης·

επιχορηγήσεις κατ’ αίτηση και τη στήριξη 
με βάση την υποβολή προσφορών, ιδίως 
για τις ΜΜΕ· τονίζει τη σημασία των 
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων (ESIF) για τη 
στήριξη της δημιουργίας θέσεων εργασίας, 
της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, 
της οικονομικής μεγέθυνσης και της 
βιώσιμης ανάπτυξης καθώς και για την 
ενίσχυση των δεξιοτήτων των 
Ευρωπαίων εργαζομένων και την 
ενίσχυση της ικανότητας των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων να αντιμετωπίσουν 
με επιτυχία τις διπλές μεταβάσεις ούτως 
ώστε κανείς να μην μένει πίσω·

Or. en

Τροπολογία 545
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. θεωρεί επιτακτική την ανάγκη 
ψηφιοποίησης των βιομηχανιών της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
παραδοσιακών κλάδων· καλεί την 
Επιτροπή να επενδύσει, μεταξύ άλλων, 
στην οικονομία των δεδομένων, την 
τεχνητή νοημοσύνη, την έξυπνη 
παραγωγή, την κινητικότητα και τα 
ανθεκτικά και ασφαλή δίκτυα πολύ 
υψηλής ταχύτητας· καλεί την Επιτροπή, 
στο πλαίσιο αυτό, να αξιολογήσει την 
αποτελεσματικότητα των 
συγχρηματοδοτούμενων εθνικών 
προγραμμάτων φορολογικών μέτρων που 
θα μπορούσαν να συμπληρώνουν ή να 
αντικαθιστούν τις παραδοσιακές 
επιχορηγήσεις κατ’ αίτηση και τη στήριξη 
με βάση την υποβολή προσφορών, ιδίως 
για τις ΜΜΕ· τονίζει τη σημασία του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου 

18. θεωρεί επιτακτική την ανάγκη 
ψηφιοποίησης των βιομηχανιών της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
παραδοσιακών κλάδων· θεωρεί ότι η 
ψηφιοποίηση προϋποθέτει επίσης την 
πρόσβαση της βιομηχανίας στο 5G και, 
ιδίως, την εξασφάλιση εύρους ζώνης για 
τη βιομηχανία· καλεί την Επιτροπή να 
επενδύσει, μεταξύ άλλων, στην οικονομία 
των δεδομένων, την τεχνητή νοημοσύνη, 
την έξυπνη παραγωγή, την κινητικότητα 
και τα ανθεκτικά και ασφαλή δίκτυα πολύ 
υψηλής ταχύτητας· καλεί την Επιτροπή, 
στο πλαίσιο αυτό, να αξιολογήσει την 
αποτελεσματικότητα των 
συγχρηματοδοτούμενων εθνικών 
προγραμμάτων φορολογικών μέτρων που 
θα μπορούσαν να συμπληρώνουν ή να 
αντικαθιστούν τις παραδοσιακές 
επιχορηγήσεις κατ’ αίτηση και τη στήριξη 
με βάση την υποβολή προσφορών, ιδίως 
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Συνοχής (ΤΣ) για τη στήριξη της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, της 
οικονομικής μεγέθυνσης και της βιώσιμης 
ανάπτυξης·

για τις ΜΜΕ· τονίζει τη σημασία του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου 
Συνοχής (ΤΣ) για τη στήριξη της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, της 
οικονομικής μεγέθυνσης και της βιώσιμης 
ανάπτυξης·

Or. fr

Τροπολογία 546
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Massimiliano Smeriglio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. θεωρεί επιτακτική την ανάγκη 
ψηφιοποίησης των βιομηχανιών της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
παραδοσιακών κλάδων· καλεί την 
Επιτροπή να επενδύσει, μεταξύ άλλων, 
στην οικονομία των δεδομένων, την 
τεχνητή νοημοσύνη, την έξυπνη 
παραγωγή, την κινητικότητα και τα 
ανθεκτικά και ασφαλή δίκτυα πολύ 
υψηλής ταχύτητας· καλεί την Επιτροπή, 
στο πλαίσιο αυτό, να αξιολογήσει την 
αποτελεσματικότητα των 
συγχρηματοδοτούμενων εθνικών 
προγραμμάτων φορολογικών μέτρων που 
θα μπορούσαν να συμπληρώνουν ή να 
αντικαθιστούν τις παραδοσιακές 
επιχορηγήσεις κατ’ αίτηση και τη στήριξη 
με βάση την υποβολή προσφορών, ιδίως 
για τις ΜΜΕ· τονίζει τη σημασία του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου 
Συνοχής (ΤΣ) για τη στήριξη της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, της 
οικονομικής μεγέθυνσης και της βιώσιμης 
ανάπτυξης·

18. θεωρεί επιτακτική την ανάγκη 
ψηφιοποίησης των βιομηχανιών της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
παραδοσιακών κλάδων και των ΜΜΕ· 
καλεί την Επιτροπή να επενδύσει, μεταξύ 
άλλων, στην οικονομία των δεδομένων, 
την τεχνητή νοημοσύνη, τη 
δημιουργικότητα, την έξυπνη παραγωγή, 
τα έξυπνα δίκτυα, την κινητικότητα και τα 
ανθεκτικά και ασφαλή δίκτυα πολύ 
υψηλής ταχύτητας· καλεί την Επιτροπή, 
στο πλαίσιο αυτό, να αξιολογήσει την 
αποτελεσματικότητα των 
συγχρηματοδοτούμενων εθνικών 
προγραμμάτων φορολογικών μέτρων που 
θα μπορούσαν να συμπληρώνουν ή να 
αντικαθιστούν τις παραδοσιακές 
επιχορηγήσεις κατ’ αίτηση και τη στήριξη 
με βάση την υποβολή προσφορών, ιδίως 
για τις ΜΜΕ· τονίζει τη σημασία του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου 
Συνοχής (ΤΣ) για τη στήριξη της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, της 
οικονομικής μεγέθυνσης, της βιώσιμης 
ανάπτυξης, καθώς και του 
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εκσυγχρονισμού και της βελτίωσης 
συστημάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης·

Or. en

Τροπολογία 547
Christian Ehler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. θεωρεί επιτακτική την ανάγκη 
ψηφιοποίησης των βιομηχανιών της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
παραδοσιακών κλάδων· καλεί την 
Επιτροπή να επενδύσει, μεταξύ άλλων, 
στην οικονομία των δεδομένων, την 
τεχνητή νοημοσύνη, την έξυπνη 
παραγωγή, την κινητικότητα και τα 
ανθεκτικά και ασφαλή δίκτυα πολύ 
υψηλής ταχύτητας· καλεί την Επιτροπή, 
στο πλαίσιο αυτό, να αξιολογήσει την 
αποτελεσματικότητα των 
συγχρηματοδοτούμενων εθνικών 
προγραμμάτων φορολογικών μέτρων που 
θα μπορούσαν να συμπληρώνουν ή να 
αντικαθιστούν τις παραδοσιακές 
επιχορηγήσεις κατ’ αίτηση και τη στήριξη 
με βάση την υποβολή προσφορών, ιδίως 
για τις ΜΜΕ· τονίζει τη σημασία του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου 
Συνοχής (ΤΣ) για τη στήριξη της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, της 
οικονομικής μεγέθυνσης και της βιώσιμης 
ανάπτυξης·

18. θεωρεί επιτακτική την ανάγκη 
ψηφιοποίησης των βιομηχανιών της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
παραδοσιακών κλάδων· επισημαίνει, στο 
πλαίσιο αυτό, τον κρίσιμο ρόλο των 
κλάδων του πολιτισμού και της 
δημιουργικότητας, καλεί την Επιτροπή να 
επενδύσει, μεταξύ άλλων, στην οικονομία 
των δεδομένων, την τεχνητή νοημοσύνη, 
την έξυπνη παραγωγή, την κινητικότητα 
και τα ανθεκτικά και ασφαλή δίκτυα πολύ 
υψηλής ταχύτητας· καλεί την Επιτροπή, 
στο πλαίσιο αυτό, να αξιολογήσει την 
αποτελεσματικότητα των 
συγχρηματοδοτούμενων εθνικών 
προγραμμάτων φορολογικών μέτρων που 
θα μπορούσαν να συμπληρώνουν ή να 
αντικαθιστούν τις παραδοσιακές 
επιχορηγήσεις κατ’ αίτηση και τη στήριξη 
με βάση την υποβολή προσφορών, ιδίως 
για τις ΜΜΕ· τονίζει τη σημασία του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου 
Συνοχής (ΤΣ) για τη στήριξη της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, της 
οικονομικής μεγέθυνσης και της βιώσιμης 
ανάπτυξης·

Or. en
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Τροπολογία 548
Marc Botenga, Sira Rego
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. θεωρεί επιτακτική την ανάγκη 
ψηφιοποίησης των βιομηχανιών της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
παραδοσιακών κλάδων· καλεί την 
Επιτροπή να επενδύσει, μεταξύ άλλων, 
στην οικονομία των δεδομένων, την 
τεχνητή νοημοσύνη, την έξυπνη 
παραγωγή, την κινητικότητα και τα 
ανθεκτικά και ασφαλή δίκτυα πολύ 
υψηλής ταχύτητας· καλεί την Επιτροπή, 
στο πλαίσιο αυτό, να αξιολογήσει την 
αποτελεσματικότητα των 
συγχρηματοδοτούμενων εθνικών 
προγραμμάτων φορολογικών μέτρων που 
θα μπορούσαν να συμπληρώνουν ή να 
αντικαθιστούν τις παραδοσιακές 
επιχορηγήσεις κατ’ αίτηση και τη στήριξη 
με βάση την υποβολή προσφορών, ιδίως 
για τις ΜΜΕ· τονίζει τη σημασία του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου 
Συνοχής (ΤΣ) για τη στήριξη της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, 
της οικονομικής μεγέθυνσης και της 
βιώσιμης ανάπτυξης·

18. θεωρεί επιτακτική την ανάγκη 
ψηφιοποίησης των βιομηχανιών της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
παραδοσιακών κλάδων· αλλά με πολιτικές 
προστασίας της πληγείσας απασχόλησης· 
καλεί την Επιτροπή να επενδύσει, μεταξύ 
άλλων, στην οικονομία των δεδομένων, 
την τεχνητή νοημοσύνη, την έξυπνη 
παραγωγή, την κινητικότητα και τα 
ανθεκτικά και ασφαλή δίκτυα πολύ 
υψηλής ταχύτητας· καλεί την Επιτροπή, 
στο πλαίσιο αυτό, να αξιολογήσει την 
αποτελεσματικότητα των 
συγχρηματοδοτούμενων εθνικών 
προγραμμάτων φορολογικών μέτρων που 
θα μπορούσαν να συμπληρώνουν ή να 
αντικαθιστούν τις παραδοσιακές 
επιχορηγήσεις κατ’ αίτηση και τη στήριξη 
με βάση την υποβολή προσφορών, ιδίως 
για τις ΜΜΕ· τονίζει τη σημασία του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου 
Συνοχής (ΤΣ) για τη στήριξη της 
δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας, 
της εκπαίδευσης, των μισθών, της 
ανάπτυξης των επιχειρήσεων, της 
οικονομικής μεγέθυνσης και της βιώσιμης 
ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 549
Miapetra Kumpula-Natri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. θεωρεί επιτακτική την ανάγκη 
ψηφιοποίησης των βιομηχανιών της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
παραδοσιακών κλάδων· καλεί την 
Επιτροπή να επενδύσει, μεταξύ άλλων, 
στην οικονομία των δεδομένων, την 
τεχνητή νοημοσύνη, την έξυπνη 
παραγωγή, την κινητικότητα και τα 
ανθεκτικά και ασφαλή δίκτυα πολύ 
υψηλής ταχύτητας· καλεί την Επιτροπή, 
στο πλαίσιο αυτό, να αξιολογήσει την 
αποτελεσματικότητα των 
συγχρηματοδοτούμενων εθνικών 
προγραμμάτων φορολογικών μέτρων που 
θα μπορούσαν να συμπληρώνουν ή να 
αντικαθιστούν τις παραδοσιακές 
επιχορηγήσεις κατ’ αίτηση και τη στήριξη 
με βάση την υποβολή προσφορών, ιδίως 
για τις ΜΜΕ· τονίζει τη σημασία του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου 
Συνοχής (ΤΣ) για τη στήριξη της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, της 
οικονομικής μεγέθυνσης και της βιώσιμης 
ανάπτυξης·

18. θεωρεί επιτακτική την ανάγκη 
ψηφιοποίησης των βιομηχανιών της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
παραδοσιακών κλάδων· καλεί την 
Επιτροπή να επενδύσει, μεταξύ άλλων, 
στην οικονομία των δεδομένων, την 
τεχνητή νοημοσύνη, την έξυπνη 
παραγωγή, την κινητικότητα, τη μηχανική 
λογισμικού, την τεχνολογία λογισμικού 
και τα ανθεκτικά και ασφαλή δίκτυα πολύ 
υψηλής ταχύτητας· καλεί την Επιτροπή, 
στο πλαίσιο αυτό, να αξιολογήσει την 
αποτελεσματικότητα των 
συγχρηματοδοτούμενων εθνικών 
προγραμμάτων φορολογικών μέτρων που 
θα μπορούσαν να συμπληρώνουν ή να 
αντικαθιστούν τις παραδοσιακές 
επιχορηγήσεις κατ’ αίτηση και τη στήριξη 
με βάση την υποβολή προσφορών, ιδίως 
για τις ΜΜΕ· τονίζει τη σημασία του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου 
Συνοχής (ΤΣ) για τη στήριξη της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, της 
οικονομικής μεγέθυνσης και της βιώσιμης 
ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 550
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. θεωρεί επιτακτική την ανάγκη 
ψηφιοποίησης των βιομηχανιών της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
παραδοσιακών κλάδων· καλεί την 
Επιτροπή να επενδύσει, μεταξύ άλλων, 
στην οικονομία των δεδομένων, την 
τεχνητή νοημοσύνη, την έξυπνη 

18. θεωρεί επιτακτική την ανάγκη 
ψηφιοποίησης των βιομηχανιών της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
παραδοσιακών κλάδων· καλεί την 
Επιτροπή να επενδύσει, μεταξύ άλλων, 
στην οικονομία των δεδομένων, την 
τεχνητή νοημοσύνη, την έξυπνη 
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παραγωγή, την κινητικότητα και τα 
ανθεκτικά και ασφαλή δίκτυα πολύ 
υψηλής ταχύτητας· καλεί την Επιτροπή, 
στο πλαίσιο αυτό, να αξιολογήσει την 
αποτελεσματικότητα των 
συγχρηματοδοτούμενων εθνικών 
προγραμμάτων φορολογικών μέτρων που 
θα μπορούσαν να συμπληρώνουν ή να 
αντικαθιστούν τις παραδοσιακές 
επιχορηγήσεις κατ’ αίτηση και τη στήριξη 
με βάση την υποβολή προσφορών, ιδίως 
για τις ΜΜΕ· τονίζει τη σημασία του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου 
Συνοχής (ΤΣ) για τη στήριξη της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, της 
οικονομικής μεγέθυνσης και της βιώσιμης 
ανάπτυξης·

παραγωγή, την κινητικότητα, τα 
αποτελεσματικά συστήματα κοινωνικής 
πρόνοιας και περίθαλψης και τα 
ανθεκτικά και ασφαλή δίκτυα πολύ 
υψηλής ταχύτητας· καλεί την Επιτροπή, 
στο πλαίσιο αυτό, να αξιολογήσει την 
αποτελεσματικότητα των 
συγχρηματοδοτούμενων εθνικών 
προγραμμάτων φορολογικών μέτρων που 
θα μπορούσαν να συμπληρώνουν ή να 
αντικαθιστούν τις παραδοσιακές 
επιχορηγήσεις κατ’ αίτηση και τη στήριξη 
με βάση την υποβολή προσφορών, ιδίως 
για τις ΜΜΕ· τονίζει τη σημασία του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου 
Συνοχής (ΤΣ) για τη στήριξη της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, της 
οικονομικής μεγέθυνσης και της βιώσιμης 
ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 551
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. θεωρεί επιτακτική την ανάγκη 
ψηφιοποίησης των βιομηχανιών της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
παραδοσιακών κλάδων· καλεί την 
Επιτροπή να επενδύσει, μεταξύ άλλων, 
στην οικονομία των δεδομένων, την 
τεχνητή νοημοσύνη, την έξυπνη 
παραγωγή, την κινητικότητα και τα 
ανθεκτικά και ασφαλή δίκτυα πολύ 
υψηλής ταχύτητας· καλεί την Επιτροπή, 
στο πλαίσιο αυτό, να αξιολογήσει την 
αποτελεσματικότητα των 
συγχρηματοδοτούμενων εθνικών 
προγραμμάτων φορολογικών μέτρων που 

18. θεωρεί ότι αποτελεί 
προτεραιότητα η ψηφιοποίηση των 
βιομηχανιών της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών 
κλάδων· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει, 
μεταξύ άλλων, την οικονομία των 
δεδομένων, την ανθρωποκεντρική τεχνητή 
νοημοσύνη, την έξυπνη παραγωγή, την 
κινητικότητα και τα δίκτυα πολύ υψηλής 
ταχύτητας που είναι ανθεκτικά και 
ασφαλή· στο πλαίσιο αυτό, καλεί την 
Επιτροπή να αξιολογήσει την 
αποτελεσματικότητα των 
συγχρηματοδοτούμενων εθνικών 
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θα μπορούσαν να συμπληρώνουν ή να 
αντικαθιστούν τις παραδοσιακές 
επιχορηγήσεις κατ’ αίτηση και τη στήριξη 
με βάση την υποβολή προσφορών, ιδίως 
για τις ΜΜΕ· τονίζει τη σημασία του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου 
Συνοχής (ΤΣ) για τη στήριξη της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, της 
οικονομικής μεγέθυνσης και της βιώσιμης 
ανάπτυξης·

προγραμμάτων φορολογικών μέτρων που 
θα μπορούσαν να συμπληρώνουν ή να 
αντικαθιστούν τις παραδοσιακές κατ’ 
αίτηση επιχορηγήσεις και τη στήριξη με 
βάση την υποβολή προσφορών, ιδίως για 
τις ΜΜΕ· τονίζει τη σημασία του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου 
Συνοχής (ΤΣ) που έχουν στόχο τη στήριξη 
της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, της 
οικονομικής βιώσιμης ανάπτυξης και 
ευημερίας

Or. en

Τροπολογία 552
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Γιώργος Γεωργίου
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. θεωρεί επιτακτική την ανάγκη 
ψηφιοποίησης των βιομηχανιών της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
παραδοσιακών κλάδων· καλεί την 
Επιτροπή να επενδύσει, μεταξύ άλλων, 
στην οικονομία των δεδομένων, την 
τεχνητή νοημοσύνη, την έξυπνη 
παραγωγή, την κινητικότητα και τα 
ανθεκτικά και ασφαλή δίκτυα πολύ 
υψηλής ταχύτητας· καλεί την Επιτροπή, 
στο πλαίσιο αυτό, να αξιολογήσει την 
αποτελεσματικότητα των 
συγχρηματοδοτούμενων εθνικών 
προγραμμάτων φορολογικών μέτρων που 
θα μπορούσαν να συμπληρώνουν ή να 
αντικαθιστούν τις παραδοσιακές 
επιχορηγήσεις κατ’ αίτηση και τη στήριξη 
με βάση την υποβολή προσφορών, ιδίως 
για τις ΜΜΕ· τονίζει τη σημασία του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου 
Συνοχής (ΤΣ) για τη στήριξη της 

18. θεωρεί επιτακτική την ανάγκη 
ψηφιοποίησης των βιομηχανιών της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
παραδοσιακών κλάδων· καλεί την 
Επιτροπή να επενδύσει, μεταξύ άλλων, 
στην οικονομία των δεδομένων, την 
τεχνητή νοημοσύνη, την έξυπνη 
παραγωγή, την κινητικότητα και τα 
ανθεκτικά και ασφαλή δίκτυα πολύ 
υψηλής ταχύτητας· καλεί την Επιτροπή, 
στο πλαίσιο αυτό, να αξιολογήσει την 
αποτελεσματικότητα των 
συγχρηματοδοτούμενων εθνικών 
προγραμμάτων φορολογικών μέτρων που 
θα μπορούσαν να συμπληρώνουν ή να 
αντικαθιστούν τις παραδοσιακές 
επιχορηγήσεις κατ’ αίτηση και τη στήριξη 
με βάση την υποβολή προσφορών, ιδίως 
για τις ΜΜΕ· τονίζει τη σημασία του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου 
Συνοχής (ΤΣ) για τη στήριξη της 
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δημιουργίας θέσεων εργασίας, της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, 
της οικονομικής μεγέθυνσης και της 
βιώσιμης ανάπτυξης·

δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας, 
της εκπαίδευσης, των μισθών, της 
ανάπτυξης των επιχειρήσεων, της 
οικονομικής μεγέθυνσης και της βιώσιμης 
ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 553
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. θεωρεί επιτακτική την ανάγκη 
ψηφιοποίησης των βιομηχανιών της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
παραδοσιακών κλάδων· καλεί την 
Επιτροπή να επενδύσει, μεταξύ άλλων, 
στην οικονομία των δεδομένων, την 
τεχνητή νοημοσύνη, την έξυπνη 
παραγωγή, την κινητικότητα και τα 
ανθεκτικά και ασφαλή δίκτυα πολύ 
υψηλής ταχύτητας· καλεί την Επιτροπή, 
στο πλαίσιο αυτό, να αξιολογήσει την 
αποτελεσματικότητα των 
συγχρηματοδοτούμενων εθνικών 
προγραμμάτων φορολογικών μέτρων που 
θα μπορούσαν να συμπληρώνουν ή να 
αντικαθιστούν τις παραδοσιακές 
επιχορηγήσεις κατ’ αίτηση και τη στήριξη 
με βάση την υποβολή προσφορών, ιδίως 
για τις ΜΜΕ· τονίζει τη σημασία του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου 
Συνοχής (ΤΣ) για τη στήριξη της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, της 
οικονομικής μεγέθυνσης και της βιώσιμης 
ανάπτυξης·

18. θεωρεί επιτακτική την ανάγκη 
ψηφιοποίησης των βιομηχανιών της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
παραδοσιακών κλάδων· καλεί την 
Επιτροπή να επενδύσει, μεταξύ άλλων, 
στην οικονομία των δεδομένων, την 
τεχνητή νοημοσύνη, την κινητικότητα και 
τα ανθεκτικά και ασφαλή δίκτυα πολύ 
υψηλής ταχύτητας· καλεί την Επιτροπή, 
στο πλαίσιο αυτό, να αξιολογήσει την 
αποτελεσματικότητα των 
συγχρηματοδοτούμενων εθνικών 
προγραμμάτων φορολογικών μέτρων που 
θα μπορούσαν να συμπληρώνουν ή να 
αντικαθιστούν τις παραδοσιακές 
επιχορηγήσεις κατ’ αίτηση, ιδίως για τις 
ΜΜΕ· τονίζει τη σημασία του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου 
Συνοχής (ΤΣ) για τη στήριξη της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, της 
οικονομικής μεγέθυνσης και της βιώσιμης 
ανάπτυξης·

Or. fr
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Τροπολογία 554
Antonio Tajani, Salvatore De Meo, Massimiliano Salini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. θεωρεί επιτακτική την ανάγκη 
ψηφιοποίησης των βιομηχανιών της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
παραδοσιακών κλάδων· καλεί την 
Επιτροπή να επενδύσει, μεταξύ άλλων, 
στην οικονομία των δεδομένων, την 
τεχνητή νοημοσύνη, την έξυπνη 
παραγωγή, την κινητικότητα και τα 
ανθεκτικά και ασφαλή δίκτυα πολύ 
υψηλής ταχύτητας· καλεί την Επιτροπή, 
στο πλαίσιο αυτό, να αξιολογήσει την 
αποτελεσματικότητα των 
συγχρηματοδοτούμενων εθνικών 
προγραμμάτων φορολογικών μέτρων που 
θα μπορούσαν να συμπληρώνουν ή να 
αντικαθιστούν τις παραδοσιακές 
επιχορηγήσεις κατ’ αίτηση και τη στήριξη 
με βάση την υποβολή προσφορών, ιδίως 
για τις ΜΜΕ· τονίζει τη σημασία του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου 
Συνοχής (ΤΣ) για τη στήριξη της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, της 
οικονομικής μεγέθυνσης και της βιώσιμης 
ανάπτυξης·

18. θεωρεί επιτακτική την ανάγκη 
ψηφιοποίησης των βιομηχανιών της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
παραδοσιακών κλάδων· καλεί την 
Επιτροπή να επενδύσει, μεταξύ άλλων, 
στην οικονομία των δεδομένων, την 
τεχνητή νοημοσύνη, την 
κυβερνοασφάλεια, την έξυπνη παραγωγή, 
την κινητικότητα και τα ανθεκτικά και 
ασφαλή δίκτυα πολύ υψηλής ταχύτητας· 
καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να 
αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των 
συγχρηματοδοτούμενων εθνικών 
προγραμμάτων φορολογικών μέτρων που 
θα μπορούσαν να συμπληρώνουν ή να 
αντικαθιστούν τις παραδοσιακές 
επιχορηγήσεις κατ’ αίτηση και τη στήριξη 
με βάση την υποβολή προσφορών, ιδίως 
για τις ΜΜΕ· τονίζει τη σημασία του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου 
Συνοχής (ΤΣ) για τη στήριξη της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, της 
οικονομικής μεγέθυνσης και της βιώσιμης 
ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 555
Miapetra Kumpula-Natri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. θεωρεί επιτακτική την ανάγκη 
ψηφιοποίησης των βιομηχανιών της 

18. θεωρεί επιτακτική την ανάγκη 
ψηφιοποίησης των βιομηχανιών της 
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Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
παραδοσιακών κλάδων· καλεί την 
Επιτροπή να επενδύσει, μεταξύ άλλων, 
στην οικονομία των δεδομένων, την 
τεχνητή νοημοσύνη, την έξυπνη 
παραγωγή, την κινητικότητα και τα 
ανθεκτικά και ασφαλή δίκτυα πολύ 
υψηλής ταχύτητας· καλεί την Επιτροπή, 
στο πλαίσιο αυτό, να αξιολογήσει την 
αποτελεσματικότητα των 
συγχρηματοδοτούμενων εθνικών 
προγραμμάτων φορολογικών μέτρων που 
θα μπορούσαν να συμπληρώνουν ή να 
αντικαθιστούν τις παραδοσιακές 
επιχορηγήσεις κατ’ αίτηση και τη στήριξη 
με βάση την υποβολή προσφορών, ιδίως 
για τις ΜΜΕ· τονίζει τη σημασία του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου 
Συνοχής (ΤΣ) για τη στήριξη της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, της 
οικονομικής μεγέθυνσης και της βιώσιμης 
ανάπτυξης·

Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
παραδοσιακών κλάδων· καλεί την 
Επιτροπή να επενδύσει, μεταξύ άλλων, 
στην οικονομία των δεδομένων, την 
τεχνητή νοημοσύνη, την έξυπνη 
παραγωγή, την κινητικότητα και τα 
ανθεκτικά, προσιτά από οικονομική 
άποψη και ασφαλή δίκτυα πολύ υψηλής 
ταχύτητας· καλεί την Επιτροπή, στο 
πλαίσιο αυτό, να αξιολογήσει την 
αποτελεσματικότητα των 
συγχρηματοδοτούμενων εθνικών 
προγραμμάτων φορολογικών μέτρων που 
θα μπορούσαν να συμπληρώνουν ή να 
αντικαθιστούν τις παραδοσιακές 
επιχορηγήσεις κατ’ αίτηση και τη στήριξη 
με βάση την υποβολή προσφορών, ιδίως 
για τις ΜΜΕ· τονίζει τη σημασία του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου 
Συνοχής (ΤΣ) για τη στήριξη της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, της 
οικονομικής μεγέθυνσης και της βιώσιμης 
ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 556
Christophe Grudler, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, 
Valérie Hayer, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fredrick 
Federley, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. τονίζει ότι η ανταγωνιστικότητα 
της ενωσιακής βιομηχανίας εξαρτάται 
από μια πλήρως λειτουργική ενιαία αγορά 
προϊόντων και υπηρεσιών· υπογραμμίζει 
ότι, στο πλαίσιο των αναθεωρημένων 
προτεραιοτήτων, πρέπει η Επιτροπή να 
εξετάσει τρόπους για την εμβάθυνση της 
ενιαίας αγοράς και την αντιμετώπιση των 
υφιστάμενων κανονιστικών και μη 
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κανονιστικών εμποδίων στην εσωτερική 
αγορά που απορρέουν από περιοριστικούς 
και περίπλοκους εθνικούς κανόνες, 
περιορισμένες διοικητικές ικανότητες, 
ατελή μεταφορά των κανόνων της ΕΕ, 
καθώς και την ανεπαρκή επιβολή τους· 
τονίζει τη σημασία μιας πιο ευέλικτης και 
διαφανούς διακυβέρνησης της 
εσωτερικής αγοράς με πιο 
αποτελεσματικές αξιολογήσεις από 
ομοτίμους για τον εντοπισμό και την 
αντιμετώπιση των εμποδίων και 
περιπτώσεων μη συμμόρφωσης, 
βελτιωμένα εργαλεία παρακολούθησης 
και επιδόσεων, όπως ο πίνακας 
επιδόσεων της εσωτερικής αγοράς, ώστε 
να αντικατοπτρίζεται καλύτερα η 
πραγματικότητα της αγοράς, καθώς και 
ενισχυμένο δίκτυο SOLVIT·

Or. en

Τροπολογία 557
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. υπογραμμίζει τον κεντρικό ρόλο 
του ψηφιακού τομέα όσον αφορά τη 
συμβολή στη μετατροπή του 
βιομηχανικού τομέα, τόσο ως πηγής 
καθαρών λύσεων τεχνολογίας όσο και ως 
παράγοντα βελτιστοποίησης των 
βιομηχανικών διεργασιών και 
ελαχιστοποίησης των περιβαλλοντικών 
του επιπτώσεων· λόγω της υψηλής 
κατανάλωσης ενέργειας και πόρων που 
σχετίζεται με την ΤΠΕ, καλεί την 
Επιτροπή να αξιολογήσει τις πιθανές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μαζικής 
ανάπτυξης ψηφιακών λύσεων και να 
τοποθετήσει τις απαιτήσεις για την 
ενεργειακή αποδοτικότητα και την 
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κυκλική οικονομία στο επίκεντρο της 
ανάπτυξης ψηφιακών τεχνολογιών και 
κέντρων δεδομένων· καλεί την Επιτροπή 
να προτείνει συγκεκριμένους τρόπους με 
τους οποίους οι ψηφιακές λύσεις 
εξυπηρετούν την οικολογική μετάβαση, 
καθώς και να θεσπίσει μεθοδολογία για 
την παρακολούθηση και τον ποσοτικό 
προσδιορισμό των αυξανόμενων 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
ψηφιακών τεχνολογιών·

Or. en

Τροπολογία 558
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 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι εξακολουθεί να υπάρχει 
μεγάλο χάσμα ανάμεσα στις μεγάλες και 
τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όσον 
αφορά την ενσωμάτωση ψηφιακών 
τεχνολογιών στις επιχειρηματικές 
διεργασίες τους, υπογραμμίζει ότι η 
γεφύρωση αυτού του χάσματος θα 
αποτελούσε βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς και θα ήταν ωφέλιμη 
για τη συνολική ευρωπαϊκή βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα· καλεί την Επιτροπή 
να αξιολογήσει και να ενισχύσει την 
εμβέλεια των ευρωπαϊκών κόμβων 
ψηφιακής καινοτομίας, οι οποίοι, λόγω 
της γνώσης τους σχετικά με τα τοπικά 
οικονομικά οικοσυστήματα, μπορούν να 
αποτελέσουν έναν αποτελεσματικό τρόπο 
συνδρομής των ΜΜΕ σχετικά με την 
ψηφιοποίηση·

Or. en
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Τροπολογία 559
Tiemo Wölken, Carlo Calenda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. εξετάζει την ανάγκη να υπάρχει 
ένα ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για την 
τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική και τις 
συναφείς τεχνολογίες, το οποίο λαμβάνει 
υπόψη τις αρχές δεοντολογίας και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, καθώς και 
ζητήματα ασφάλειας και ευθύνης, σε 
σχέση με την ανάπτυξη και τη χρήση 
τους· επισημαίνει ότι η καινοτομία και η 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας θα απαιτεί ένα οριζόντιο 
πλαίσιο που αντανακλά τις αξίες και τις 
αρχές της Ένωσης, προκειμένου να 
παράσχει συγκεκριμένες κατευθύνσεις 
και ασφάλεια δικαίου στους πολίτες και 
τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που βρίσκονται εκτός της 
Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία 560
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, François-Xavier Bellamy, Μαρία Σπυράκη Jerzy Buzek, Seán 
Kelly, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. τονίζει τη σημασία του 
προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη όσον 
αφορά τον εφοδιασμό των εργαζομένων 
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με σημαντικές ψηφιακές δεξιότητες για 
το βιομηχανικό μέλλον της Ευρώπης· 
καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να 
συγκροτήσει μια ομάδα ενδιαφερομένων 
εμπειρογνωμόνων, η οποία θα είναι 
επιφορτισμένη με την πρόβλεψη 
μελλοντικών κενών και ελλείψεων σε 
βιομηχανικές δεξιότητες με τη συνδρομή 
της τεχνητής νοημοσύνης και των 
δυνατοτήτων των μαζικών δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 561
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα διάφορα 
βιομηχανικά οικοσυστήματα, 
προκειμένου να ακολουθήσει μια ειδικά 
διαμορφωμένη προσέγγιση στον 
σχεδιασμό των προγραμμάτων που 
προβλέπονται από τη βιομηχανική 
στρατηγική, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ανάγκες των λιγότερο τεχνολογικά 
ανεπτυγμένων περιοχών·

Or. en

Τροπολογία 562
Pietro Fiocchi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. Το κίνητρο για τη χρήση 
καθεστώτων πίστωσης φόρου πρέπει να 
συνοδεύεται από μια αποφασιστική 
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δράση που αποσκοπεί στην υπέρβαση 
μορφών φορολογικού ντάμπινγκ, οι 
οποίες δημιουργούν στρεβλωτικά 
αποτελέσματα στην ενιαία ευρωπαϊκή 
αγορά.

Or. it

Τροπολογία 563
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. το κίνητρο για τη χρήση 
συστημάτων φορολογικών μέτρων πρέπει 
να συνοδεύεται από στοχευμένα μέτρα 
που έχουν στόχο την αντιμετώπιση του 
φορολογικού ντάμπινγκ, το οποίο είναι 
υπεύθυνο για τις επιπτώσεις στρέβλωσης 
εντός της εσωτερικής αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 564
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. υπενθυμίζει ότι οποιαδήποτε 
εθνικά συστήματα φορολογικών μέτρων 
θα πρέπει να συνοδεύονται από μια 
ισχυρή ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την 
αντιμετώπιση τυχόν φορολογικού 
ντάμπινγκ εντός της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 565
Gianna Gancia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. Υπογραμμίζει πώς ο ιδιαίτερος 
χαρακτήρας των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων καθιστά υποχρεωτική την 
αναζήτηση ad hoc εργαλείων για την 
επίτευξη των στόχων της ψηφιοποίησης·

Or. it

Τροπολογία 566
Tom Berendsen
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Hildegard Bentele, 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
Παράγραφος 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18β. τονίζει ότι τα σχέδια έρευνας και 
καινοτομίας στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» 
αποτελούν επενδύσεις κρίσιμης σημασίας 
για την επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050, επισημαίνει 
τον κεντρικό ρόλο των βιομηχανικών 
συνεργιών και των συμπράξεων 
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα ώστε να 
επιτραπεί η ταχύτερη και πιο 
αποτελεσματική ολοκλήρωση 
καινοτόμων σχεδίων και παρουσιάσεων 
τεχνικών παραδειγμάτων σε κρίσιμης 
σημασίας κλάδους όπως η αεροπορία, η 
αποθήκευση ενέργειας και το υδρογόνο·

Or. en
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Τροπολογία 567
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν τις απαραίτητες 
επενδύσεις σε υποδομές για να 
εξασφαλιστεί η ευρεία πρόσβαση σε όλες 
τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, ιδίως στις 
αγροτικές περιοχές και στις περιφέρειες 
που καλύπτονται από το άρθρο 174 της 
ΣΛΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 568
Tom Berendsen
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, 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, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18γ. τονίζει τον δυνητικό ρόλο των 
περιφερειών στην επίτευξη των 
ευρωπαϊκών βιομηχανικών φιλοδοξιών· 
πιστεύει ότι πρέπει να ενισχυθεί η 
διαπεριφερειακή συνεργασία με στόχο 
τους βιώσιμους και ψηφιακούς 
μετασχηματισμούς, όπως στις 
στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης, 
προκειμένου να τονωθούν τα 
περιφερειακά οικοσυστήματα· επομένως, 
ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει 
την ανάπτυξη εργαλείων που μπορούν να 
προσφέρουν έναν σαφή χάρτη πορείας για 
τις περιφέρειες, με μια προσαρμοσμένη 
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προσέγγιση για τη διασφάλιση του 
ηγετικού ρόλου στη βιομηχανία·

Or. en

Τροπολογία 569
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, Seán Kelly, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18δ. τονίζει την ανάγκη να γεφυρωθεί 
το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των 
επιχειρήσεων και των βιομηχανιών, 
καθώς το χάσμα μεταξύ των 
πρωτοπόρων και των ουραγών 
δημιουργεί άνιση διάδοση της 
καινοτομίας στην οικονομία· ως εκ 
τούτου, ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να δημιουργήσουν ευκαιρίες 
για εταιρείες, ιδίως ΜΜΕ, ώστε να 
αυξήσουν την ικανότητα απορρόφησης 
καινοτόμων τεχνολογιών·

Or. en

Τροπολογία 570
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, Seán Kelly, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18ε. τονίζει ότι εκτός από τη 
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διασφάλιση των επενδύσεων στην 
ψηφιοποίηση, άλλα μέτρα όπως η ορθή 
υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Κώδικα 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και η 
αναθεώρηση της οδηγίας για τη μείωση 
του κόστους θα είναι απαραίτητα 
προκειμένου η ΕΕ να αξιοποιήσει πλήρως 
τις δυνατότητες ανάπτυξης του ψηφιακού 
μετασχηματισμού· τονίζει ότι το 
διαδίκτυο των πραγμάτων έχει πολλές 
δυνατότητες να βοηθήσει την ευρωπαϊκή 
βιομηχανία να ανακάμψει από την κρίση 
και ότι η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει 
ότι δεν υπάρχουν φραγμοί στην ελεύθερη 
μετακίνηση συσκευών του διαδικτύου 
των πραγμάτων στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 571
Antonio Tajani, Salvatore De Meo, Massimiliano Salini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει 
μια ενιαία ευρωπαϊκή ψηφιακή αγορά και 
αγορά δεδομένων, να προωθήσει την 
ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των 
εταιρειών και μεταξύ των δημόσιων 
θεσμικών οργάνων, να αναπτύσσει και να 
επεξεργάζεται δεδομένα στο ευρωπαϊκό 
έδαφος, ιδίως δεδομένα από δημόσιους 
φορείς, να συγκροτήσει ένα καλύτερο 
ψηφιακό φορολογικό σύστημα, στο οποίο 
τα κέρδη θα φορολογούνται εκεί όπου οι 
εταιρείες έχουν σημαντική αλληλεπίδραση 
με τους χρήστες, και να αναπτύξει 
περαιτέρω τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την 
κυβερνοασφάλεια, ιδίως για τις υποδομές 
ζωτικής σημασίας·

19. επιδοκιμάζει τη θέση της 
Επιτροπής σχετικά με τη χρήση 
βιομηχανικών δεδομένων· επαναλαμβάνει 
ότι τα δεδομένα διαδραματίζουν κεντρικό 
ρόλο στον μετασχηματισμό των 
ευρωπαϊκών βιομηχανιών· τονίζει τη 
σημασία της ανάπτυξης έξυπνης 
παραγωγής, της ψηφιοποίησης και της 
στρατηγικής αυτονομίας των 
ευρωπαϊκών βιομηχανιών· καλεί την 
Επιτροπή να υλοποιήσει μια ενιαία 
ευρωπαϊκή ψηφιακή αγορά και αγορά 
δεδομένων, καθώς και να διασφαλίσει και 
προωθήσει την πρόσβαση και τη ροή 
δεδομένων εντός της ΕΕ και μεταξύ 
τομέων, βιομηχανικών κλάδων καθώς 
και μεταξύ των δημόσιων θεσμικών 
οργάνων, να προωθήσει τις επενδύσεις σε 
πρότυπα, εργαλεία και υποδομές 
επόμενης γενιάς σε βασικούς τομείς, με 
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πανευρωπαϊκούς κοινούς και 
διαλειτουργικούς χώρους δεδομένων· 
επίσης, καλεί την Επιτροπή να 
επικεντρωθεί ιδιαιτέρως και να εξετάσει 
σχέδια που έχουν στόχο την επιμέλεια και 
επισήμανση δεδομένων, την τυποποίηση 
του μορφότυπου δεδομένων και την 
ασφάλεια δεδομένων· να αναπτύσσει και 
να επεξεργάζεται δεδομένα στο ευρωπαϊκό 
έδαφος, ιδίως δεδομένα από δημόσιους 
φορείς, να συγκροτήσει καλύτερα 
ψηφιακά φορολογικά συστήματα, στα 
οποία τα κέρδη θα φορολογούνται εκεί 
όπου οι εταιρείες έχουν σημαντική 
αλληλεπίδραση με τους χρήστες, σύμφωνα 
με μια πιθανή συμφωνία στο πλαίσιο του 
ΟΟΣΑ προκειμένου να μετριαστεί ο 
κίνδυνος εμπορικού πολέμου και να 
αναπτύξει περαιτέρω τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα για παράδειγμα για την 
κυβερνοασφάλεια, ιδίως για τις υποδομές 
ζωτικής σημασίας, μεταξύ άλλων μέσω 
της αναθεώρησης της οδηγίας για την 
ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών 
(ΑΔΠ) και της δημιουργίας του δικτύου 
κέντρων ικανοτήτων για την 
κυβερνοασφάλεια, καθώς και να 
διασφαλίσει μια δίκαιη πλατφόρμα για τις 
σχέσεις των επιχειρήσεων που επιτρέπουν 
στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και ιδίως 
τις ΜΜΕ να χρησιμοποιούν δεδομένα που 
παράγονται αποτελεσματικά σε 
πλατφόρμες· ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες της 
ENISA για στήριξη της διενέργειας 
εθνικών εκτιμήσεων κινδύνων της 
κυβερνοασφάλειας· επισημαίνει τη 
σημασία της πολιτικής της Ένωσης για 
το διάστημα, ιδίως όσον αφορά τη 
βελτίωση των βιομηχανικών ικανοτήτων 
της Ευρώπης για το διάστημα και την 
απελευθέρωση των δυνατοτήτων 
ανάπτυξης συνεργιών με άλλους βασικούς 
τομείς και πολιτικές, και ειδικότερα την 
ανάπτυξη πρωτοποριακών τεχνολογιών 
και την πλαισίωση του βιομηχανικού 
μετασχηματισμού·
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Or. en

Τροπολογία 572
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, François-Xavier Bellamy, Μαρία Σπυράκη Jerzy Buzek, Pernille 
Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει 
μια ενιαία ευρωπαϊκή ψηφιακή αγορά και 
αγορά δεδομένων, να προωθήσει την 
ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των 
εταιρειών και μεταξύ των δημόσιων 
θεσμικών οργάνων, να αναπτύσσει και να 
επεξεργάζεται δεδομένα στο ευρωπαϊκό 
έδαφος, ιδίως δεδομένα από δημόσιους 
φορείς, να συγκροτήσει ένα καλύτερο 
ψηφιακό φορολογικό σύστημα, στο οποίο 
τα κέρδη θα φορολογούνται εκεί όπου οι 
εταιρείες έχουν σημαντική αλληλεπίδραση 
με τους χρήστες, και να αναπτύξει 
περαιτέρω τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την 
κυβερνοασφάλεια, ιδίως για τις υποδομές 
ζωτικής σημασίας·

19. επιδοκιμάζει τη θέση της 
Επιτροπής σχετικά με τη χρήση 
βιομηχανικών δεδομένων· επαναλαμβάνει 
ότι τα δεδομένα διαδραματίζουν κεντρικό 
ρόλο στον μετασχηματισμό των 
ευρωπαϊκών βιομηχανιών· τονίζει τη 
σημασία της ανάπτυξης έξυπνης 
παραγωγής, της ψηφιοποίησης και της 
στρατηγικής αυτονομίας των 
ευρωπαϊκών βιομηχανιών· καλεί την 
Επιτροπή να υλοποιήσει μια ενιαία 
ευρωπαϊκή ψηφιακή αγορά και αγορά 
δεδομένων, καθώς και να διασφαλίσει και 
προωθήσει την πρόσβαση και τη ροή 
δεδομένων εντός της ΕΕ και μεταξύ 
τομέων, βιομηχανικών κλάδων καθώς 
και μεταξύ των δημόσιων θεσμικών 
οργάνων, να προωθήσει τις επενδύσεις σε 
πρότυπα, εργαλεία και υποδομές 
επόμενης γενιάς σε βασικούς τομείς, με 
πανευρωπαϊκούς κοινούς και 
διαλειτουργικούς χώρους δεδομένων· 
επίσης, καλεί την Επιτροπή να 
επικεντρωθεί ιδιαιτέρως και να εξετάσει 
σχέδια που έχουν στόχο την επιμέλεια και 
επισήμανση δεδομένων, την τυποποίηση 
του μορφότυπου δεδομένων και την 
ασφάλεια δεδομένων· να αναπτύσσει και 
να επεξεργάζεται δεδομένα στο ευρωπαϊκό 
έδαφος, ιδίως δεδομένα από δημόσιους 
φορείς, να συγκροτήσει καλύτερα 
ψηφιακά φορολογικά συστήματα, στα 



PE653.877v02-00 184/199 AM\1208890EL.docx

EL

οποία τα κέρδη θα φορολογούνται εκεί 
όπου οι εταιρείες έχουν σημαντική 
αλληλεπίδραση με τους χρήστες, σύμφωνα 
με μια πιθανή συμφωνία στο πλαίσιο του 
ΟΟΣΑ προκειμένου να μετριαστεί ο 
κίνδυνος εμπορικού πολέμου και να 
αναπτύξει περαιτέρω τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα για παράδειγμα για την 
κυβερνοασφάλεια, ιδίως για τις υποδομές 
ζωτικής σημασίας, μεταξύ άλλων μέσω 
της αναθεώρησης της οδηγίας για την 
ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών 
(ΑΔΠ) και της δημιουργίας του δικτύου 
κέντρων ικανοτήτων για την 
κυβερνοασφάλεια, καθώς και να 
διασφαλίσει μια δίκαιη πλατφόρμα για τις 
σχέσεις των επιχειρήσεων που επιτρέπουν 
στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και ιδίως 
τις ΜΜΕ να χρησιμοποιούν δεδομένα που 
παράγονται αποτελεσματικά σε 
πλατφόρμες· ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες της 
ENISA για στήριξη της διενέργειας 
εθνικών εκτιμήσεων κινδύνων της 
κυβερνοασφάλειας· επισημαίνει τη 
σημασία της πολιτικής της Ένωσης για 
το διάστημα, ιδίως όσον αφορά τη 
βελτίωση των βιομηχανικών ικανοτήτων 
της Ευρώπης για το διάστημα και την 
απελευθέρωση των δυνατοτήτων 
ανάπτυξης συνεργιών με άλλους βασικούς 
τομείς και πολιτικές, και ειδικότερα την 
ανάπτυξη πρωτοποριακών τεχνολογιών 
και την πλαισίωση του βιομηχανικού 
μετασχηματισμού·

Or. en

Τροπολογία 573
Salvatore De Meo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει 19. επιδοκιμάζει τη θέση της 
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μια ενιαία ευρωπαϊκή ψηφιακή αγορά και 
αγορά δεδομένων, να προωθήσει την 
ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των 
εταιρειών και μεταξύ των δημόσιων 
θεσμικών οργάνων, να αναπτύσσει και να 
επεξεργάζεται δεδομένα στο ευρωπαϊκό 
έδαφος, ιδίως δεδομένα από δημόσιους 
φορείς, να συγκροτήσει ένα καλύτερο 
ψηφιακό φορολογικό σύστημα, στο οποίο 
τα κέρδη θα φορολογούνται εκεί όπου οι 
εταιρείες έχουν σημαντική αλληλεπίδραση 
με τους χρήστες, και να αναπτύξει 
περαιτέρω τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την 
κυβερνοασφάλεια, ιδίως για τις υποδομές 
ζωτικής σημασίας·

Επιτροπής σχετικά με τη χρήση 
βιομηχανικών δεδομένων· επαναλαμβάνει 
ότι τα δεδομένα διαδραματίζουν κεντρικό 
ρόλο στον μετασχηματισμό των 
ευρωπαϊκών βιομηχανιών· τονίζει τη 
σημασία της ανάπτυξης έξυπνης 
παραγωγής, της ψηφιοποίησης και της 
στρατηγικής αυτονομίας των 
ευρωπαϊκών βιομηχανιών· καλεί την 
Επιτροπή να υλοποιήσει μια ενιαία 
ευρωπαϊκή ψηφιακή αγορά και αγορά 
δεδομένων, καθώς και να διασφαλίσει και 
προωθήσει την πρόσβαση και τη ροή 
δεδομένων εντός της ΕΕ και μεταξύ 
τομέων, βιομηχανικών κλάδων καθώς 
και μεταξύ των δημόσιων θεσμικών 
οργάνων, να προωθήσει τις επενδύσεις σε 
πρότυπα, εργαλεία και υποδομές 
επόμενης γενιάς σε βασικούς τομείς, με 
πανευρωπαϊκούς κοινούς και 
διαλειτουργικούς χώρους δεδομένων· 
επίσης, καλεί την Επιτροπή να 
επικεντρωθεί ιδιαιτέρως και να εξετάσει 
σχέδια που έχουν στόχο την επιμέλεια και 
επισήμανση δεδομένων, την τυποποίηση 
του μορφότυπου δεδομένων και την 
ασφάλεια δεδομένων· να αναπτύσσει και 
να επεξεργάζεται δεδομένα στο ευρωπαϊκό 
έδαφος, ιδίως δεδομένα από δημόσιους 
φορείς, να συγκροτήσει καλύτερα 
ψηφιακά φορολογικά συστήματα, στα 
οποία τα κέρδη θα φορολογούνται εκεί 
όπου οι εταιρείες έχουν σημαντική 
αλληλεπίδραση με τους χρήστες, σύμφωνα 
με μια πιθανή συμφωνία στο πλαίσιο του 
ΟΟΣΑ προκειμένου να μετριαστεί ο 
κίνδυνος εμπορικού πολέμου και να 
αναπτύξει περαιτέρω τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα για παράδειγμα για την 
κυβερνοασφάλεια, ιδίως για τις υποδομές 
ζωτικής σημασίας, μεταξύ άλλων μέσω 
της αναθεώρησης της οδηγίας για την 
ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών 
(ΑΔΠ) και της δημιουργίας του δικτύου 
κέντρων ικανοτήτων για την 
κυβερνοασφάλεια, καθώς και να 
διασφαλίσει μια δίκαιη πλατφόρμα για τις 
σχέσεις των επιχειρήσεων που επιτρέπουν 
στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και ιδίως 
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τις ΜΜΕ να χρησιμοποιούν δεδομένα που 
παράγονται αποτελεσματικά σε 
πλατφόρμες· ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες της 
ENISA για στήριξη της διενέργειας 
εθνικών εκτιμήσεων κινδύνων της 
κυβερνοασφάλειας· επισημαίνει τη 
σημασία της πολιτικής της Ένωσης για 
το διάστημα, ιδίως όσον αφορά τη 
βελτίωση των βιομηχανικών ικανοτήτων 
της Ευρώπης για το διάστημα και την 
απελευθέρωση των δυνατοτήτων 
ανάπτυξης συνεργιών με άλλους βασικούς 
τομείς και πολιτικές, και ειδικότερα την 
ανάπτυξη πρωτοποριακών τεχνολογιών 
και την πλαισίωση του βιομηχανικού 
μετασχηματισμού·

Or. en

Τροπολογία 574
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová, Bernard Guetta, Stéphane 
Bijoux, Fabienne Keller, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Sylvie Brunet, Bart 
Groothuis, Andrus Ansip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει 
μια ενιαία ευρωπαϊκή ψηφιακή αγορά και 
αγορά δεδομένων, να προωθήσει την 
ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των 
εταιρειών και μεταξύ των δημόσιων 
θεσμικών οργάνων, να αναπτύσσει και να 
επεξεργάζεται δεδομένα στο ευρωπαϊκό 
έδαφος, ιδίως δεδομένα από δημόσιους 
φορείς, να συγκροτήσει ένα καλύτερο 
ψηφιακό φορολογικό σύστημα, στο οποίο 
τα κέρδη θα φορολογούνται εκεί όπου οι 
εταιρείες έχουν σημαντική αλληλεπίδραση 
με τους χρήστες, και να αναπτύξει 
περαιτέρω τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την 
κυβερνοασφάλεια, ιδίως για τις υποδομές 

19. καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει 
μια ενιαία ευρωπαϊκή ψηφιακή αγορά και 
αγορά δεδομένων, να προωθήσει την 
ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των 
εταιρειών και μεταξύ των δημόσιων 
θεσμικών οργάνων, να αναπτύσσει και να 
επεξεργάζεται δεδομένα στο ευρωπαϊκό 
έδαφος, ιδίως δεδομένα από δημόσιους 
φορείς, να συγκροτήσει ένα καλύτερο 
ψηφιακό φορολογικό σύστημα, στο οποίο 
τα κέρδη θα φορολογούνται εκεί όπου οι 
εταιρείες έχουν σημαντική αλληλεπίδραση 
με τους χρήστες, και να αναπτύξει 
περαιτέρω τα ευρωπαϊκά πρότυπα και την 
πιστοποίηση για την κυβερνοασφάλεια και 
τις επαναστατικές τεχνολογίες, ιδίως για 
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ζωτικής σημασίας· τις υποδομές ζωτικής σημασίας· ως εκ 
τούτου, πρέπει να διασφαλίζεται η 
προστασία κρίσιμων ευρωπαϊκών 
δεδομένων σε τέτοιες σημαντικές 
υποδομές, μέσω αξιολόγησης των 
παρόχων υπηρεσιών και τεχνολογίας ως 
προς την εκπλήρωση κριτηρίων 
ασφάλειας και αξιοπιστίας τα οποία θα 
είναι διαμορφωμένα με βάση την 
εργαλειοθήκη της ΕΕ για την τεχνολογία 
5G, ζητεί την άμεση υλοποίηση της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα δεδομένα 
και την έγκριση του νόμου για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 575
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Γιώργος Γεωργίου
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει 
μια ενιαία ευρωπαϊκή ψηφιακή αγορά και 
αγορά δεδομένων, να προωθήσει την 
ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των 
εταιρειών και μεταξύ των δημόσιων 
θεσμικών οργάνων, να αναπτύσσει και να 
επεξεργάζεται δεδομένα στο ευρωπαϊκό 
έδαφος, ιδίως δεδομένα από δημόσιους 
φορείς, να συγκροτήσει ένα καλύτερο 
ψηφιακό φορολογικό σύστημα, στο οποίο 
τα κέρδη θα φορολογούνται εκεί όπου οι 
εταιρείες έχουν σημαντική αλληλεπίδραση 
με τους χρήστες, και να αναπτύξει 
περαιτέρω τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την 
κυβερνοασφάλεια, ιδίως για τις υποδομές 
ζωτικής σημασίας·

19. καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει 
ένα ενιαίο ευρωπαϊκό ψηφιακό 
περιβάλλον και περιβάλλον δεδομένων, να 
προωθήσει τη μη κερδοσκοπική 
ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των 
εταιρειών και μεταξύ των δημόσιων 
θεσμικών οργάνων, να αναπτύσσει και να 
επεξεργάζεται δεδομένα στο ευρωπαϊκό 
έδαφος, ιδίως δεδομένα από δημόσιους 
φορείς, να συγκροτήσει ένα καλύτερο 
ψηφιακό φορολογικό σύστημα, στο οποίο 
τα κέρδη θα φορολογούνται εκεί όπου οι 
εταιρείες έχουν σημαντική αλληλεπίδραση 
με τους χρήστες, και να αναπτύξει 
περαιτέρω τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την 
κυβερνοασφάλεια, ιδίως για τις υποδομές 
ζωτικής σημασίας· ζητεί την 
αντιμετώπιση της αυξανόμενης χρήσης 
ενέργειας των κέντρων δεδομένων σε 
επίπεδο κτιρίων, εξυπηρετητών, και 
λογισμικών, μέσω της εφαρμογής 
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αυστηρών κριτηρίων για την ενεργειακή 
απόδοση και την αποδοτική χρήση των 
πόρων, την άντληση ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και την ανάκτηση 
απορριπτόμενης θερμότητας· η αρχή της 
«προτεραιότητας στην ενεργειακή 
απόδοση» θα πρέπει να χρησιμοποιείται 
ως κριτήριο αξιολόγησης για τη σύγκριση 
διαφόρων ψηφιακών εφαρμογών·

Or. en

Τροπολογία 576
Miapetra Kumpula-Natri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει 
μια ενιαία ευρωπαϊκή ψηφιακή αγορά και 
αγορά δεδομένων, να προωθήσει την 
ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των 
εταιρειών και μεταξύ των δημόσιων 
θεσμικών οργάνων, να αναπτύσσει και να 
επεξεργάζεται δεδομένα στο ευρωπαϊκό 
έδαφος, ιδίως δεδομένα από δημόσιους 
φορείς, να συγκροτήσει ένα καλύτερο 
ψηφιακό φορολογικό σύστημα, στο οποίο 
τα κέρδη θα φορολογούνται εκεί όπου οι 
εταιρείες έχουν σημαντική αλληλεπίδραση 
με τους χρήστες, και να αναπτύξει 
περαιτέρω τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την 
κυβερνοασφάλεια, ιδίως για τις υποδομές 
ζωτικής σημασίας·

19. καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει 
μια ενιαία ευρωπαϊκή ψηφιακή αγορά και 
αγορά δεδομένων, να προωθήσει την 
ανταλλαγή δεδομένων και λογισμικών 
μεταξύ των εταιρειών και μεταξύ των 
δημόσιων θεσμικών οργάνων, ιδίως μέσω 
καινοτομιών και κλιμάκωσης της 
συλλογής δεδομένων· να αναπτύσσει 
ικανότητες, υποδομές, οικονομικά 
προσιτή και ασφαλή συνδεσιμότητα και 
ροές δεδομένων, καθώς και υπηρεσίες 
υποστήριξης για την επεξεργασία 
ευρωπαϊκών δεδομένων· η Ευρώπη 
πρέπει να αναπτύξει ικανότητα 
απόκτησης μιας ανοικτής και 
ισορροπημένης οικονομίας δεδομένων, η 
οποία διευκολύνει τη διάθεση των 
κατάλληλων δεδομένων στο κατάλληλο 
σημείο, ιδίως δεδομένων από δημόσιους 
φορείς, να συγκροτήσει ένα καλύτερο 
ψηφιακό φορολογικό σύστημα, στο οποίο 
τα κέρδη θα φορολογούνται εκεί όπου οι 
εταιρείες έχουν σημαντική αλληλεπίδραση 
με τους χρήστες, και να αναπτύξει 
περαιτέρω τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την 
κυβερνοασφάλεια, ιδίως για τις υποδομές 
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ζωτικής σημασίας·

Or. en

Τροπολογία 577
Miapetra Kumpula-Natri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει 
μια ενιαία ευρωπαϊκή ψηφιακή αγορά και 
αγορά δεδομένων, να προωθήσει την 
ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των 
εταιρειών και μεταξύ των δημόσιων 
θεσμικών οργάνων, να αναπτύσσει και να 
επεξεργάζεται δεδομένα στο ευρωπαϊκό 
έδαφος, ιδίως δεδομένα από δημόσιους 
φορείς, να συγκροτήσει ένα καλύτερο 
ψηφιακό φορολογικό σύστημα, στο οποίο 
τα κέρδη θα φορολογούνται εκεί όπου οι 
εταιρείες έχουν σημαντική αλληλεπίδραση 
με τους χρήστες, και να αναπτύξει 
περαιτέρω τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την 
κυβερνοασφάλεια, ιδίως για τις υποδομές 
ζωτικής σημασίας·

19. καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει 
μια ενιαία ευρωπαϊκή ψηφιακή αγορά και 
αγορά δεδομένων, να προωθήσει την 
ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των 
εταιρειών και μεταξύ των δημόσιων 
θεσμικών οργάνων, να αναπτύσσει και να 
επεξεργάζεται δεδομένα στο ευρωπαϊκό 
έδαφος, ιδίως δεδομένα από δημόσιους 
φορείς, να συγκροτήσει ένα καλύτερο 
ψηφιακό φορολογικό σύστημα, στο οποίο 
τα κέρδη θα φορολογούνται εκεί όπου οι 
εταιρείες έχουν σημαντική αλληλεπίδραση 
με τους χρήστες, και να αναπτύξει 
περαιτέρω τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την 
κυβερνοασφάλεια, ιδίως για τις υποδομές 
ζωτικής σημασίας· ως εκ τούτου, πρέπει 
να διασφαλίζεται η προστασία κρίσιμων 
ευρωπαϊκών δεδομένων σε τέτοιες 
σημαντικές υποδομές, μέσω αξιολόγησης 
των παρόχων υπηρεσιών και τεχνολογίας 
ως προς την εκπλήρωση κριτηρίων 
ασφάλειας και αξιοπιστίας τα οποία θα 
είναι διαμορφωμένα με βάση την 
εργαλειοθήκη της ΕΕ για την τεχνολογία 
5G.

Or. en

Τροπολογία 578
Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Eva Maydell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει 
μια ενιαία ευρωπαϊκή ψηφιακή αγορά και 
αγορά δεδομένων, να προωθήσει την 
ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των 
εταιρειών και μεταξύ των δημόσιων 
θεσμικών οργάνων, να αναπτύσσει και να 
επεξεργάζεται δεδομένα στο ευρωπαϊκό 
έδαφος, ιδίως δεδομένα από δημόσιους 
φορείς, να συγκροτήσει ένα καλύτερο 
ψηφιακό φορολογικό σύστημα, στο οποίο 
τα κέρδη θα φορολογούνται εκεί όπου οι 
εταιρείες έχουν σημαντική αλληλεπίδραση 
με τους χρήστες, και να αναπτύξει 
περαιτέρω τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την 
κυβερνοασφάλεια, ιδίως για τις υποδομές 
ζωτικής σημασίας·

19. καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει 
μια ενιαία ευρωπαϊκή ψηφιακή αγορά και 
αγορά δεδομένων, να προωθήσει την 
ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των 
εταιρειών και μεταξύ των δημόσιων 
θεσμικών οργάνων, να αναπτύσσει και να 
επεξεργάζεται δεδομένα στο ευρωπαϊκό 
έδαφος, ιδίως δεδομένα από δημόσιους 
φορείς, να συγκροτήσει ένα καλύτερο 
ψηφιακό φορολογικό σύστημα, στο οποίο 
τα κέρδη θα φορολογούνται εκεί όπου οι 
εταιρείες έχουν σημαντική αλληλεπίδραση 
με τους χρήστες, και να αναπτύξει 
περαιτέρω τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την 
κυβερνοασφάλεια, ιδίως για τις υποδομές 
ζωτικής σημασίας· ως εκ τούτου, πρέπει 
να διασφαλίζεται η προστασία κρίσιμων 
ευρωπαϊκών δεδομένων σε τέτοιες 
σημαντικές υποδομές, μέσω αξιολόγησης 
των παρόχων υπηρεσιών και τεχνολογίας 
ως προς την εκπλήρωση κριτηρίων 
ασφάλειας και αξιοπιστίας τα οποία θα 
είναι διαμορφωμένα με βάση την 
εργαλειοθήκη της ΕΕ για την τεχνολογία 
5G·

Or. en

Τροπολογία 579
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει 
μια ενιαία ευρωπαϊκή ψηφιακή αγορά και 
αγορά δεδομένων, να προωθήσει την 
ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των 
εταιρειών και μεταξύ των δημόσιων 
θεσμικών οργάνων, να αναπτύσσει και να 
επεξεργάζεται δεδομένα στο ευρωπαϊκό 

19. λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία 
της ψηφιοποίησης των βιομηχανιών της 
Ένωσης, καλεί την Επιτροπή να 
υλοποιήσει μια ενιαία ευρωπαϊκή ψηφιακή 
αγορά και αγορά δεδομένων και να 
πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις 
σε ανθεκτικά, ασφαλή δίκτυα υψηλής 
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έδαφος, ιδίως δεδομένα από δημόσιους 
φορείς, να συγκροτήσει ένα καλύτερο 
ψηφιακό φορολογικό σύστημα, στο οποίο 
τα κέρδη θα φορολογούνται εκεί όπου οι 
εταιρείες έχουν σημαντική αλληλεπίδραση 
με τους χρήστες, και να αναπτύξει 
περαιτέρω τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την 
κυβερνοασφάλεια, ιδίως για τις υποδομές 
ζωτικής σημασίας·

ταχύτητας και σε τεχνητή νοημοσύνη 
ώστε να προωθήσει την ανταλλαγή 
δεδομένων μεταξύ των εταιρειών και 
μεταξύ των δημόσιων θεσμικών οργάνων, 
να αναπτύσσει και να επεξεργάζεται 
δεδομένα στο ευρωπαϊκό έδαφος, ιδίως 
δεδομένα από δημόσιους φορείς, να 
συγκροτήσει ένα καλύτερο ψηφιακό 
φορολογικό σύστημα, στο οποίο τα κέρδη 
θα φορολογούνται εκεί όπου οι εταιρείες 
έχουν σημαντική αλληλεπίδραση με τους 
χρήστες, και να αναπτύξει περαιτέρω τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα για την 
κυβερνοασφάλεια, ιδίως για τις υποδομές 
ζωτικής σημασίας·

Or. en

Τροπολογία 580
Gianna Gancia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει 
μια ενιαία ευρωπαϊκή ψηφιακή αγορά και 
αγορά δεδομένων, να προωθήσει την 
ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των 
εταιρειών και μεταξύ των δημόσιων 
θεσμικών οργάνων, να αναπτύσσει και να 
επεξεργάζεται δεδομένα στο ευρωπαϊκό 
έδαφος, ιδίως δεδομένα από δημόσιους 
φορείς, να συγκροτήσει ένα καλύτερο 
ψηφιακό φορολογικό σύστημα, στο οποίο 
τα κέρδη θα φορολογούνται εκεί όπου οι 
εταιρείες έχουν σημαντική αλληλεπίδραση 
με τους χρήστες, και να αναπτύξει 
περαιτέρω τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την 
κυβερνοασφάλεια, ιδίως για τις υποδομές 
ζωτικής σημασίας·

19. καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει 
μια ενιαία ευρωπαϊκή ψηφιακή αγορά και 
αγορά δεδομένων, να προωθήσει την 
ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των 
εταιρειών και μεταξύ των δημόσιων 
θεσμικών οργάνων, να αναπτύσσει και να 
επεξεργάζεται δεδομένα στο ευρωπαϊκό 
έδαφος, ιδίως δεδομένα από δημόσιους 
φορείς, να συγκροτήσει ένα καλύτερο 
ψηφιακό φορολογικό σύστημα, στο οποίο 
τα κέρδη θα φορολογούνται εκεί όπου οι 
εταιρείες έχουν σημαντική αλληλεπίδραση 
με τους χρήστες, και να αναπτύξει 
περαιτέρω τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την 
κυβερνοασφάλεια, ιδίως για τις υποδομές 
ζωτικής σημασίας, πάντα με τον απόλυτο 
σεβασμό και προστασία του ιδιωτικού 
απορρήτου των ευρωπαίων πολιτών·

Or. it



PE653.877v02-00 192/199 AM\1208890EL.docx

EL

Τροπολογία 581
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει 
μια ενιαία ευρωπαϊκή ψηφιακή αγορά και 
αγορά δεδομένων, να προωθήσει την 
ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των 
εταιρειών και μεταξύ των δημόσιων 
θεσμικών οργάνων, να αναπτύσσει και να 
επεξεργάζεται δεδομένα στο ευρωπαϊκό 
έδαφος, ιδίως δεδομένα από δημόσιους 
φορείς, να συγκροτήσει ένα καλύτερο 
ψηφιακό φορολογικό σύστημα, στο οποίο 
τα κέρδη θα φορολογούνται εκεί όπου οι 
εταιρείες έχουν σημαντική αλληλεπίδραση 
με τους χρήστες, και να αναπτύξει 
περαιτέρω τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την 
κυβερνοασφάλεια, ιδίως για τις υποδομές 
ζωτικής σημασίας·

19. καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει 
μια ενιαία ευρωπαϊκή ψηφιακή αγορά και 
αγορά δεδομένων, να προωθήσει την 
ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των 
εταιρειών και μεταξύ των δημόσιων 
θεσμικών οργάνων, να αναπτύσσει και να 
επεξεργάζεται δεδομένα στο ευρωπαϊκό 
έδαφος, ιδίως δεδομένα από δημόσιους 
φορείς, να αξιοποιήσει τις δυνατότητες 
του ψηφιακού μετασχηματισμού για τη 
στήριξη της έρευνας, να συγκροτήσει ένα 
καλύτερο ψηφιακό φορολογικό σύστημα, 
στο οποίο τα κέρδη θα φορολογούνται εκεί 
όπου οι εταιρείες έχουν σημαντική 
αλληλεπίδραση με τους χρήστες, και να 
αναπτύξει περαιτέρω τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα για την κυβερνοασφάλεια, ιδίως 
για τις υποδομές ζωτικής σημασίας·

Or. en

Τροπολογία 582
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει 
μια ενιαία ευρωπαϊκή ψηφιακή αγορά και 
αγορά δεδομένων, να προωθήσει την 
ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των 
εταιρειών και μεταξύ των δημόσιων 
θεσμικών οργάνων, να αναπτύσσει και να 
επεξεργάζεται δεδομένα στο ευρωπαϊκό 
έδαφος, ιδίως δεδομένα από δημόσιους 

19. καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει 
μια ενιαία ευρωπαϊκή ψηφιακή αγορά και 
αγορά δεδομένων, να προωθήσει την 
ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των 
εταιρειών και μεταξύ των δημόσιων 
θεσμικών οργάνων, να αναπτύσσει και να 
επεξεργάζεται δεδομένα στο ευρωπαϊκό 
έδαφος, ιδίως δεδομένα από δημόσιους 
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φορείς, να συγκροτήσει ένα καλύτερο 
ψηφιακό φορολογικό σύστημα, στο οποίο 
τα κέρδη θα φορολογούνται εκεί όπου οι 
εταιρείες έχουν σημαντική 
αλληλεπίδραση με τους χρήστες, και να 
αναπτύξει περαιτέρω τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα για την κυβερνοασφάλεια, ιδίως 
για τις υποδομές ζωτικής σημασίας·

φορείς, να άρει τους υπάρχοντες 
φραγμούς και να αναπτύξει περαιτέρω τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα για την 
κυβερνοασφάλεια, ιδίως για τις υποδομές 
ζωτικής σημασίας·

Or. en

Τροπολογία 583
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει 
μια ενιαία ευρωπαϊκή ψηφιακή αγορά και 
αγορά δεδομένων, να προωθήσει την 
ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των 
εταιρειών και μεταξύ των δημόσιων 
θεσμικών οργάνων, να αναπτύσσει και να 
επεξεργάζεται δεδομένα στο ευρωπαϊκό 
έδαφος, ιδίως δεδομένα από δημόσιους 
φορείς, να συγκροτήσει ένα καλύτερο 
ψηφιακό φορολογικό σύστημα, στο οποίο 
τα κέρδη θα φορολογούνται εκεί όπου οι 
εταιρείες έχουν σημαντική αλληλεπίδραση 
με τους χρήστες, και να αναπτύξει 
περαιτέρω τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την 
κυβερνοασφάλεια, ιδίως για τις υποδομές 
ζωτικής σημασίας·

19. καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει 
μια ενιαία ευρωπαϊκή ψηφιακή αγορά και 
αγορά δεδομένων, να προωθήσει τη 
διαλειτουργικότητα και την ανταλλαγή 
δεδομένων μεταξύ των εταιρειών όλων 
των μεγεθών και μεταξύ των δημόσιων 
θεσμικών οργάνων, να αναπτύσσει και να 
επεξεργάζεται δεδομένα στο ευρωπαϊκό 
έδαφος, ιδίως δεδομένα από δημόσιους 
φορείς, να συγκροτήσει ένα καλύτερο 
ψηφιακό φορολογικό σύστημα, το οποίο 
θα φορολογεί τα κέρδη εκεί όπου οι 
εταιρείες έχουν σημαντική αλληλεπίδραση 
με τους χρήστες και να αναπτύξει 
περαιτέρω τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την 
κυβερνοασφάλεια, και ιδίως για τις 
υποδομές ζωτικής σημασίας·

Or. en

Τροπολογία 584
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει 
μια ενιαία ευρωπαϊκή ψηφιακή αγορά και 
αγορά δεδομένων, να προωθήσει την 
ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των 
εταιρειών και μεταξύ των δημόσιων 
θεσμικών οργάνων, να αναπτύσσει και να 
επεξεργάζεται δεδομένα στο ευρωπαϊκό 
έδαφος, ιδίως δεδομένα από δημόσιους 
φορείς, να συγκροτήσει ένα καλύτερο 
ψηφιακό φορολογικό σύστημα, στο οποίο 
τα κέρδη θα φορολογούνται εκεί όπου οι 
εταιρείες έχουν σημαντική αλληλεπίδραση 
με τους χρήστες, και να αναπτύξει 
περαιτέρω τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την 
κυβερνοασφάλεια, ιδίως για τις υποδομές 
ζωτικής σημασίας·

19. καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει 
μια ενιαία ευρωπαϊκή ψηφιακή αγορά και 
αγορά δεδομένων, να προωθήσει τη 
λειτουργική ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ 
των εταιρειών και μεταξύ των δημόσιων 
θεσμικών οργάνων, να αναπτύσσει και να 
επεξεργάζεται δεδομένα στο ευρωπαϊκό 
έδαφος, ιδίως δεδομένα από δημόσιους 
φορείς, να συγκροτήσει ένα καλύτερο 
ψηφιακό φορολογικό σύστημα, στο οποίο 
τα κέρδη θα φορολογούνται εκεί όπου οι 
εταιρείες έχουν σημαντική αλληλεπίδραση 
με τους χρήστες, και να αναπτύξει 
περαιτέρω τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την 
κυβερνοασφάλεια, ιδίως για τις υποδομές 
ζωτικής σημασίας·

Or. en

Τροπολογία 585
Tiemo Wölken, Carlo Calenda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. θεωρεί ότι οποιαδήποτε 
νομοθετική δράση στο πλαίσιο της 
αναθεώρησης του επί του παρόντος 
ισχύοντος πλαισίου για τα δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας (IPR) πρέπει να 
εξεταστεί προσεκτικά καθώς θα 
μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις 
στην ακόμα ευαίσθητη και 
αναπτυσσόμενη οικονομία δεδομένων της 
ΕΕ· θεωρεί ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει 
δικαίωμα ιδιοκτησίας που βασίζεται στη 
διανοητική ιδιοκτησία για δεδομένα που 
δεν είναι προσωπικού χαρακτήρα τα 
οποία χρησιμοποιούνται και παράγοντες 
από τεχνολογίες όπως η τεχνητή 
νοημοσύνη·
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Or. en

Τροπολογία 586
Miapetra Kumpula-Natri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. καλεί την Επιτροπή να 
κινητοποιήσει τον ΓΚΠΔ· η Ευρώπη 
πρέπει να αναπτύξει σταθερές πρακτικές 
για την επεξεργασία μεικτών 
βιομηχανικών ομάδων δεδομένων που 
περιέχουν δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα. Οι πρακτικές αυτές πρέπει να 
είναι ανθρωποκεντρικές και να 
διασφαλίζουν το απόρρητο των 
εργαζομένων καθώς και να προβλέπουν 
σαφείς λόγους για τη λήψη και χρήση 
αυτών των πολύτιμων δεδομένων· η 
ικανότητα αποτελεσματικής 
επεξεργασίας όλων των δεδομένων που 
παράγονται στο πλαίσιο βιομηχανικών 
διεργασιών είναι επίσης βασική για την 
επίτευξη των στόχων για το κλίμα·

Or. en

Τροπολογία 587
Carlo Calenda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. νέα παράγραφος. Θεωρεί ότι ο 
ψηφιακός μετασχηματισμός θα 
προσφέρει αδιανόητες ευκαιρίες στις 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις προκειμένου να 
γίνουν πιο ευέλικτες, να επεκταθούν και 
να γίνουν πιο ανταγωνιστικές· 
υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να 
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δημιουργηθεί ένα περιβάλλον το οποίο 
διευκολύνει τη χρήση των ΤΠΕ και την 
ανάπτυξη έξυπνων λύσεων σε ολόκληρες 
τις εταιρείες από την ανάπτυξη έως την 
υλοποίηση ΤΠΕ·

Or. en

Τροπολογία 588
Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι η επόμενη φαρμακευτική 
στρατηγική της θα προωθήσει την 
έρευνα, την καινοτομία και την παραγωγή 
στην ΕΕ, μέσω ενός συστήματος 
διανοητικής ιδιοκτησίας, το οποίο 
προωθεί επενδύσεις στην ιατρική έρευνα, 
καθώς και ένα σταθερό, αποτελεσματικό 
και παγκοσμίως ανταγωνιστικό 
κανονιστικό πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 589
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. επισημαίνει την ανάγκη μείωσης 
των ψηφιακών ανισορροπιών όσον αφορά 
τις ψηφιακές υποδομές, έτσι ώστε η 
καινοτομία και η βιομηχανική ανάπτυξη 
να μην περιορίζεται μόνο σε 
συγκεντρωμένες αστικές βιομηχανικές 
περιοχές αλλά και να είναι εφικτή σε 
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μικρότερες πόλεις και αγροτικές 
περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 590
Carlo Calenda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19β. επιμένει σχετικά με τον θεμελιώδη 
ρόλο της έρευνας και της καινοτομίας 
όσον αφορά τη στήριξη των ψηφιακών 
και τεχνολογικών προσπαθειών της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας και την 
προώθηση του ηγετικού ρόλου της 
Ευρώπης σε βασικές ψηφιακές 
τεχνολογίες και τη χρήση τους κατά 
μήκος των αλυσίδων αξίας και τις 
βιομηχανικές πλατφόρμες· επισημαίνει 
την ανάγκη να ασπαστούν όλοι οι 
βιομηχανικοί τομείς την ψηφιακή 
επανάσταση που στοχεύει στη δημιουργία 
και τον μετασχηματισμό νέων 
επιχειρηματικών μοντέλων, νέων 
σχεδιασμών και τεχνολογιών·

Or. en

Τροπολογία 591
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19β. ζητεί τη δημιουργία νέων 
ψηφιακών κόμβων σε μικρότερες πόλεις 
και αστικές περιοχές, οι οποίοι θα 
παράσχουν υποστήριξη για νέες ψηφιακές 
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νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜΜΕ σε τομείς 
που προσφέρουν ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα αλλά έχουν ανάγκη από 
επενδύσεις·

Or. en

Τροπολογία 592
Carlo Calenda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19γ. επισημαίνει την ανάγκη να 
διασφαλιστεί πάρα πολύ γρήγορη και 
οικονομικά προσιτή συνδεσιμότητα που 
αποτελεί απαραίτητο εργαλείο 
προκειμένου οι επιχειρήσεις της ΕΕ να 
παραμείνουν ανταγωνιστικές στην 
παγκόσμια οικονομία και να παράσχουν 
νέο περιεχόμενο, εφαρμογές και 
υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 593
Carlo Calenda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19δ. αναγνωρίζει τη σημασία μιας 
ευρωπαϊκής προσέγγισης για την 
οικονομία των δεδομένων, η οποία να 
είναι διαφανής, αξιόπιστη, διαλειτουργική 
και ανθρωποκεντρική· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μειώσουν 
σταδιακά τον κατακερματισμό σε 
διάφορες εθνικές στρατηγικές και να 
αντιμετωπίσουν την έλλειψη ισορροπίας 
στην ισχύ επί της αγοράς, με στόχο την 
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υποστήριξη της πανευρωπαϊκής ροής 
δεδομένων, διαλειτουργικότητας, 
διαχείρισης, προστασίας και 
επαναχρησιμοποίησης δεδομένων·

Or. en


