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Τροπολογία 594
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, Andrus 
Ansip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. θεωρεί ότι ο βιομηχανικός 
μετασχηματισμός απαιτεί την ενσωμάτωση 
νέων γνώσεων και καινοτομίας σε 
υπάρχουσες αγορές και τη χρήση τους στη 
δημιουργία νέων αγορών· εκφράζει, εν 
προκειμένω, τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η Ένωση επενδύει λιγότερο στην Ε&Α 
ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σχέση με τους 
παγκόσμιους ανταγωνιστές της και πάσχει 
από σοβαρή έλλειψη καινοτόμου 
ικανότητας σε μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις λόγω ελλείμματος στο 
αναγκαίο κεφάλαιο επιχειρηματικού 
κινδύνου· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει 
τον προϋπολογισμό για τα προγράμματα 
που υποστηρίζουν τον μετασχηματισμό της 
ενωσιακής βιομηχανίας, 
συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη», και να ενισχύσει τις 
συνέργειες μεταξύ περιφερειακών, 
εθνικών, ευρωπαϊκών και ιδιωτικών 
χρηματοδοτικών πηγών, αξιοποιώντας 
συνέργειες μεταξύ όλων των 
προγραμμάτων της Ένωσης·

20. θεωρεί ότι ο βιομηχανικός 
μετασχηματισμός απαιτεί την ενσωμάτωση 
νέων γνώσεων και καινοτομίας σε 
υπάρχουσες αγορές και τη χρήση τους στη 
δημιουργία νέων αγορών· εκφράζει, εν 
προκειμένω, τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η Ένωση επενδύει λιγότερο στην Ε&Α 
ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σχέση με τους 
παγκόσμιους ανταγωνιστές της και πάσχει 
από σοβαρή έλλειψη καινοτόμου 
ικανότητας σε μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις λόγω ελλείμματος στο 
αναγκαίο κεφάλαιο επιχειρηματικού 
κινδύνου· επισημαίνει την ανάγκη να 
αυξηθούν σημαντικά οι δαπάνες για την 
έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία 
ως βασικό στοιχείο για την επίτευξη της 
διπλής μετάβασης, τη βελτίωση του 
στρατηγικού ηγετικού ρόλου και της 
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· 
θεωρεί ότι χρειάζεται να αυξηθεί η 
χρηματοδότηση των προγραμμάτων 
«Ορίζων Ευρώπη» και «Ψηφιακή 
Ευρώπη», καθώς και του μηχανισμού 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» (ψηφιοποίηση 
και ενέργεια), για την επίτευξη των 
φιλόδοξων στόχων, την αναγνώριση της 
ουσιαστικής στήριξης του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Καινοτομίας (EIC) και του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας 
και Τεχνολογίας (ΕΙΤ), και ζητεί να 
ενισχυθούν οι αποστολές τους· ζητεί τη 
συνεργασία δημοσίου-ιδιωτικού τομέα 
για την προώθηση της μεταφοράς 
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γνώσεων και τεχνολογίας από τα 
ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια 
στη βιομηχανική διεργασία, μέσω της 
αξιοποίησης του συστήματος των 
βιομηχανικών οικοσυστημάτων· καλεί 
την Επιτροπή να αυξήσει τον 
προϋπολογισμό για τα προγράμματα που 
υποστηρίζουν τον μετασχηματισμό της 
ενωσιακής βιομηχανίας, 
συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη» και του προγράμματος 
«Ψηφιακή Ευρώπη» (DEP), και να 
ενισχύσει τις συνέργειες μεταξύ 
περιφερειακών, εθνικών, ευρωπαϊκών και 
ιδιωτικών χρηματοδοτικών πηγών, 
αξιοποιώντας συνέργειες μεταξύ όλων των 
προγραμμάτων της Ένωσης· ζητεί από την 
Επιτροπή να στοχεύσει κατά 
προτεραιότητα σε όλο το φάσμα των 
απαλλαγμένων από τις ανθρακούχες 
εκπομπές βιομηχανικών διεργασιών που 
βασίζονται σε ανανεώσιμες μορφές 
ενέργειας· αναγνωρίζει τη σημασία της 
προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας 
για την παροχή κινήτρων για επενδύσεις 
έρευνας και ανάπτυξης που είναι 
απαραίτητες για τη διαρκή συμμετοχή 
της βιομηχανίας της ΕΕ στην ανάπτυξη 
βασικών τεχνολογιών, όπως των δικτύων 
5G και 6G, πράγμα που απαιτείται για 
την επίτευξη των στόχων συνδεσιμότητας 
της ΕΕ για το 2025·

Or. en

Τροπολογία 595
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. θεωρεί ότι ο βιομηχανικός 
μετασχηματισμός απαιτεί την ενσωμάτωση 
νέων γνώσεων και καινοτομίας σε 

20. θεωρεί ότι ο βιομηχανικός 
μετασχηματισμός απαιτεί την ενσωμάτωση 
νέων γνώσεων και καινοτομίας σε 
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υπάρχουσες αγορές και τη χρήση τους στη 
δημιουργία νέων αγορών· εκφράζει, εν 
προκειμένω, τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η Ένωση επενδύει λιγότερο στην Ε&Α 
ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σχέση με τους 
παγκόσμιους ανταγωνιστές της και πάσχει 
από σοβαρή έλλειψη καινοτόμου 
ικανότητας σε μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις λόγω ελλείμματος στο 
αναγκαίο κεφάλαιο επιχειρηματικού 
κινδύνου· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει 
τον προϋπολογισμό για τα προγράμματα 
που υποστηρίζουν τον μετασχηματισμό της 
ενωσιακής βιομηχανίας, 
συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη», και να ενισχύσει τις 
συνέργειες μεταξύ περιφερειακών, 
εθνικών, ευρωπαϊκών και ιδιωτικών 
χρηματοδοτικών πηγών, αξιοποιώντας 
συνέργειες μεταξύ όλων των 
προγραμμάτων της Ένωσης·

υπάρχουσες αγορές και τη δημιουργία 
νέων αγορών· εκφράζει, εν προκειμένω, τη 
λύπη του για το γεγονός ότι η Ένωση 
επενδύει λιγότερο στην Ε&Α ως ποσοστό 
του ΑΕΠ σε σχέση με τους παγκόσμιους 
ανταγωνιστές της και πάσχει από σοβαρή 
έλλειψη καινοτόμου ικανότητας σε μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις λόγω της 
έλλειψης του αναγκαίου κεφαλαίου 
επιχειρηματικού κινδύνου· καλεί την 
Επιτροπή να αυξήσει σημαντικά τον 
προϋπολογισμό και να διασφαλίσει ότι τα 
κεφάλαια που υποστηρίζουν τον 
μετασχηματισμό της ενωσιακής 
βιομηχανίας είναι ανθεκτικά στις 
κλιματικές μεταβολές, επαναλαμβάνει τη 
θέση του ότι θα πρέπει να διατεθεί 
προϋπολογισμός τουλάχιστον 
120 δισ. EUR για το πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη», και ζητεί από την Επιτροπή να 
ενισχύσει τις συνέργειες μεταξύ 
περιφερειακών, εθνικών, ευρωπαϊκών και 
ιδιωτικών χρηματοδοτικών πηγών, 
αξιοποιώντας συνέργειες μεταξύ όλων των 
προγραμμάτων της Ένωσης· υποστηρίζει 
τη δημιουργία ευρωπαϊκών εταιρικών 
σχέσεων στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη» για την αξιοποίηση 
επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα και την 
υποστήριξη της ανάκαμψης και της 
οικολογικής και ψηφιακής μετάβασης, 
καλεί, ωστόσο, την Επιτροπή να 
εξασφαλίσει ότι αυτές οι εταιρικές 
σχέσεις θα χαρακτηρίζονται από 
διαφάνεια και θα είναι πολυδεκτικές καθ’ 
όλη τη διάρκεια της υλοποίησής τους, 
ειδικότερα όσον αφορά την οικεία 
στρατηγική ερευνητική ατζέντα και τα 
ετήσια προγράμματα εργασίας, θα 
αποκλείουν οποιαδήποτε σύγκρουση 
συμφερόντων και «εταιρική ομηρία» και 
θα έχουν αληθινή προστιθέμενη αξία για 
την κοινωνία· ζητεί την υλοποίηση ενός 
σημαντικού ποσοστού των κεφαλαίων 
που είναι διαθέσιμα για ΜΜΕ δυνάμει 
του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη»·μέσω του ΕΙΤ, αλλά και 
συνεργατικών τμημάτων του 
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προγράμματος·

Or. en

Τροπολογία 596
Tom Berendsen
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, 
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Μαρία Σπυράκη, Jerzy Buzek, Seán Kelly, 
Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. θεωρεί ότι ο βιομηχανικός 
μετασχηματισμός απαιτεί την ενσωμάτωση 
νέων γνώσεων και καινοτομίας σε 
υπάρχουσες αγορές και τη χρήση τους στη 
δημιουργία νέων αγορών· εκφράζει, εν 
προκειμένω, τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η Ένωση επενδύει λιγότερο στην Ε&Α 
ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σχέση με τους 
παγκόσμιους ανταγωνιστές της και πάσχει 
από σοβαρή έλλειψη καινοτόμου 
ικανότητας σε μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις λόγω ελλείμματος στο 
αναγκαίο κεφάλαιο επιχειρηματικού 
κινδύνου· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει 
τον προϋπολογισμό για τα προγράμματα 
που υποστηρίζουν τον μετασχηματισμό της 
ενωσιακής βιομηχανίας, 
συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη», και να ενισχύσει τις 
συνέργειες μεταξύ περιφερειακών, 
εθνικών, ευρωπαϊκών και ιδιωτικών 
χρηματοδοτικών πηγών, αξιοποιώντας 
συνέργειες μεταξύ όλων των 
προγραμμάτων της Ένωσης·

20. θεωρεί ότι ο βιομηχανικός 
μετασχηματισμός απαιτεί την ενσωμάτωση 
νέων γνώσεων και καινοτομίας σε 
υπάρχουσες αγορές και τη χρήση τους στη 
δημιουργία νέων αγορών· υπενθυμίζει ότι 
η καινοτομία αποτελεί κινητήρια δύναμη 
της ανταγωνιστικότητας για στρατηγικά 
βιομηχανικά οικοσυστήματα και ότι η 
πραγματικότητα αυτή θα πρέπει να 
μετουσιωθεί σε ενισχυμένη στήριξη για 
καινοτομία και επιχειρηματικότητα σε 
κάθε στάδιο του κύκλου καινοτομίας, με 
ιδιαίτερη προσοχή στο πρώιμο στάδιο και 
την αποδοχή από την αγορά, όταν η 
διαθεσιμότητα κεφαλαίου είναι καίριας 
σημασίας για την επίτευξη επιτυχημένης 
ανάπτυξης· εκφράζει, εν προκειμένω, τη 
λύπη του για το γεγονός ότι η Ένωση 
επενδύει λιγότερο στην Ε&Α ως ποσοστό 
του ΑΕΠ σε σχέση με τους παγκόσμιους 
ανταγωνιστές της και πάσχει από σοβαρή 
έλλειψη καινοτόμου ικανότητας σε μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις λόγω ελλείμματος 
στο αναγκαίο κεφάλαιο επιχειρηματικού 
κινδύνου και της υπάρχουσας 
γραφειοκρατίας· καλεί την Επιτροπή να 
βελτιώσει τα κίνητρα και να αυξήσει τον 
προϋπολογισμό για τα προγράμματα που 
υποστηρίζουν τον μετασχηματισμό της 
ενωσιακής βιομηχανίας, 
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συμπεριλαμβανομένων των 
προγραμμάτων «Ορίζων Ευρώπη» και 
«Ψηφιακή Ευρώπη», και να ενισχύσει τις 
συνέργειες μεταξύ περιφερειακών, 
εθνικών, ευρωπαϊκών και ιδιωτικών 
χρηματοδοτικών πηγών, αξιοποιώντας 
συνέργειες μεταξύ όλων των 
προγραμμάτων της Ένωσης· τονίζει ότι 
είναι αναγκαίο να αυξηθεί η έμφαση των 
πολιτικών συνοχής στην έρευνα και την 
καινοτομία·

Or. en

Τροπολογία 597
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. θεωρεί ότι ο βιομηχανικός 
μετασχηματισμός απαιτεί την ενσωμάτωση 
νέων γνώσεων και καινοτομίας σε 
υπάρχουσες αγορές και τη χρήση τους στη 
δημιουργία νέων αγορών· εκφράζει, εν 
προκειμένω, τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η Ένωση επενδύει λιγότερο στην Ε&Α 
ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σχέση με τους 
παγκόσμιους ανταγωνιστές της και πάσχει 
από σοβαρή έλλειψη καινοτόμου 
ικανότητας σε μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις λόγω ελλείμματος στο 
αναγκαίο κεφάλαιο επιχειρηματικού 
κινδύνου· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει 
τον προϋπολογισμό για τα προγράμματα 
που υποστηρίζουν τον μετασχηματισμό της 
ενωσιακής βιομηχανίας, 
συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη», και να ενισχύσει τις 
συνέργειες μεταξύ περιφερειακών, 
εθνικών, ευρωπαϊκών και ιδιωτικών 
χρηματοδοτικών πηγών, αξιοποιώντας 
συνέργειες μεταξύ όλων των 
προγραμμάτων της Ένωσης·

20. θεωρεί ότι ο βιομηχανικός 
μετασχηματισμός απαιτεί σημαντικές 
προσπάθειες έρευνας και καινοτομίας και 
την ενσωμάτωση νέων γνώσεων και 
καινοτομίας σε υπάρχουσες αγορές και τη 
χρήση τους στη δημιουργία νέων αγορών· 
εκφράζει, εν προκειμένω, τη λύπη του για 
το γεγονός ότι η Ένωση επενδύει λιγότερο 
στην Ε&Α ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σχέση 
με τους παγκόσμιους ανταγωνιστές της και 
πάσχει από σοβαρή έλλειψη καινοτόμου 
ικανότητας σε μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις λόγω ελλείμματος στο 
αναγκαίο κεφάλαιο επιχειρηματικού 
κινδύνου· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει 
τον προϋπολογισμό για τα προγράμματα 
που υποστηρίζουν τον μετασχηματισμό της 
ενωσιακής βιομηχανίας, ιδίως για το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» έως τα 
120 δισ. EUR, και να ενισχύσει τις 
συνέργειες μεταξύ περιφερειακών, 
εθνικών, ευρωπαϊκών και ιδιωτικών 
χρηματοδοτικών πηγών, αξιοποιώντας 
συνέργειες μεταξύ όλων των 
προγραμμάτων της Ένωσης· ενθαρρύνει 
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περαιτέρω την Επιτροπή να συστήσει, 
στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη», αποστολή ειδικά για την 
απαλλαγή της βιομηχανίας από τις 
ανθρακούχες εκπομπές και να 
διασφαλίσει ότι, παρά την οικονομική 
ύφεση λόγω της κρίσης της νόσου 
COVID-19, το ταμείο καινοτομίας θα 
διαθέτει τα απαραίτητα χρηματοδοτικά 
μέσα για να βοηθά τη βιομηχανία να 
καινοτομεί σε τεχνολογίες και προϊόντα 
χαμηλών εκπομπών·

Or. en

Τροπολογία 598
Miapetra Kumpula-Natri, Carlo Calenda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. θεωρεί ότι ο βιομηχανικός 
μετασχηματισμός απαιτεί την ενσωμάτωση 
νέων γνώσεων και καινοτομίας σε 
υπάρχουσες αγορές και τη χρήση τους στη 
δημιουργία νέων αγορών· εκφράζει, εν 
προκειμένω, τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η Ένωση επενδύει λιγότερο στην Ε&Α 
ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σχέση με τους 
παγκόσμιους ανταγωνιστές της και πάσχει 
από σοβαρή έλλειψη καινοτόμου 
ικανότητας σε μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις λόγω ελλείμματος στο 
αναγκαίο κεφάλαιο επιχειρηματικού 
κινδύνου· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει 
τον προϋπολογισμό για τα προγράμματα 
που υποστηρίζουν τον μετασχηματισμό της 
ενωσιακής βιομηχανίας, 
συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη», και να ενισχύσει τις 
συνέργειες μεταξύ περιφερειακών, 
εθνικών, ευρωπαϊκών και ιδιωτικών 
χρηματοδοτικών πηγών, αξιοποιώντας 
συνέργειες μεταξύ όλων των 

20. θεωρεί ότι ο βιομηχανικός 
μετασχηματισμός απαιτεί την ενσωμάτωση 
νέων γνώσεων και καινοτομίας σε 
υπάρχουσες αγορές και τη χρήση τους στη 
δημιουργία νέων αγορών· εκφράζει, εν 
προκειμένω, τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η Ένωση επενδύει λιγότερο στην Ε&Α 
ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σχέση με τους 
παγκόσμιους ανταγωνιστές της και πάσχει 
από σοβαρή έλλειψη καινοτόμου 
ικανότητας σε μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις λόγω ελλείμματος στο 
αναγκαίο κεφάλαιο επιχειρηματικού 
κινδύνου· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει 
τον προϋπολογισμό για τα προγράμματα 
που υποστηρίζουν τον μετασχηματισμό της 
ενωσιακής βιομηχανίας, 
συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη», και να ενισχύσει τις 
συνέργειες μεταξύ περιφερειακών, 
εθνικών, ευρωπαϊκών και ιδιωτικών 
χρηματοδοτικών πηγών, αξιοποιώντας 
συνέργειες μεταξύ όλων των 
προγραμμάτων της Ένωσης· αναγνωρίζει 
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προγραμμάτων της Ένωσης· τη σημασία της προστασίας της 
διανοητικής ιδιοκτησίας για την παροχή 
κινήτρων για επενδύσεις έρευνας και 
ανάπτυξης που είναι απαραίτητες για τη 
διαρκή συμμετοχή της βιομηχανίας της 
ΕΕ στην ανάπτυξη βασικών τεχνολογιών, 
όπως των δικτύων 5G και 6G, πράγμα 
που απαιτείται για την επίτευξη των 
στόχων συνδεσιμότητας της ΕΕ για το 
2025·

Or. en

Τροπολογία 599
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. θεωρεί ότι ο βιομηχανικός 
μετασχηματισμός απαιτεί την ενσωμάτωση 
νέων γνώσεων και καινοτομίας σε 
υπάρχουσες αγορές και τη χρήση τους στη 
δημιουργία νέων αγορών· εκφράζει, εν 
προκειμένω, τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η Ένωση επενδύει λιγότερο στην Ε&Α 
ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σχέση με τους 
παγκόσμιους ανταγωνιστές της και πάσχει 
από σοβαρή έλλειψη καινοτόμου 
ικανότητας σε μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις λόγω ελλείμματος στο 
αναγκαίο κεφάλαιο επιχειρηματικού 
κινδύνου· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει 
τον προϋπολογισμό για τα προγράμματα 
που υποστηρίζουν τον μετασχηματισμό της 
ενωσιακής βιομηχανίας, 
συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη», και να ενισχύσει τις 
συνέργειες μεταξύ περιφερειακών, 
εθνικών, ευρωπαϊκών και ιδιωτικών 
χρηματοδοτικών πηγών, αξιοποιώντας 
συνέργειες μεταξύ όλων των 
προγραμμάτων της Ένωσης·

20. θεωρεί ότι ο βιομηχανικός 
μετασχηματισμός απαιτεί την ενσωμάτωση 
νέων γνώσεων και καινοτομίας σε 
υπάρχουσες αγορές και τη χρήση τους στη 
δημιουργία νέων αγορών· εκφράζει, εν 
προκειμένω, τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η Ένωση επενδύει λιγότερο στην Ε&Α 
ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σχέση με τους 
παγκόσμιους ανταγωνιστές της και πάσχει 
από σοβαρή έλλειψη καινοτόμου 
ικανότητας σε μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις λόγω ελλείμματος στο 
αναγκαίο κεφάλαιο επιχειρηματικού 
κινδύνου· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει 
τον προϋπολογισμό και να θέσει όρους 
συμμόρφωσης με απαιτήσεις 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας για τα 
προγράμματα που υποστηρίζουν τον 
μετασχηματισμό της ενωσιακής 
βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένου του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», να 
δώσει προτεραιότητα στην έρευνα και 
την καινοτομία σε επαναστατικά έργα ή 
τεχνολογίες που μπορούν να επιφέρουν 
μετασχηματιστική αλλαγή σύμφωνα με 
τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
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Συμφωνίας· και να ενισχύσει τις 
συνέργειες μεταξύ περιφερειακών, 
εθνικών, ευρωπαϊκών και ιδιωτικών 
χρηματοδοτικών πηγών, αξιοποιώντας 
συνέργειες μεταξύ όλων των 
προγραμμάτων της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 600
Carlo Calenda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. θεωρεί ότι ο βιομηχανικός 
μετασχηματισμός απαιτεί την ενσωμάτωση 
νέων γνώσεων και καινοτομίας σε 
υπάρχουσες αγορές και τη χρήση τους στη 
δημιουργία νέων αγορών· εκφράζει, εν 
προκειμένω, τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η Ένωση επενδύει λιγότερο στην Ε&Α 
ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σχέση με τους 
παγκόσμιους ανταγωνιστές της και πάσχει 
από σοβαρή έλλειψη καινοτόμου 
ικανότητας σε μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις λόγω ελλείμματος στο 
αναγκαίο κεφάλαιο επιχειρηματικού 
κινδύνου· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει 
τον προϋπολογισμό για τα προγράμματα 
που υποστηρίζουν τον μετασχηματισμό της 
ενωσιακής βιομηχανίας, 
συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη», και να ενισχύσει τις 
συνέργειες μεταξύ περιφερειακών, 
εθνικών, ευρωπαϊκών και ιδιωτικών 
χρηματοδοτικών πηγών, αξιοποιώντας 
συνέργειες μεταξύ όλων των 
προγραμμάτων της Ένωσης·

20. θεωρεί ότι ο βιομηχανικός 
μετασχηματισμός απαιτεί την ενσωμάτωση 
νέων γνώσεων και καινοτομίας σε 
υπάρχουσες αγορές και τη χρήση τους στη 
δημιουργία νέων αγορών· εκφράζει, εν 
προκειμένω, τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η Ένωση επενδύει λιγότερο στην Ε&Α 
ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σχέση με τους 
παγκόσμιους ανταγωνιστές της και πάσχει 
από σοβαρή έλλειψη καινοτόμου 
ικανότητας σε μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις λόγω ελλείμματος στο 
αναγκαίο κεφάλαιο επιχειρηματικού 
κινδύνου· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει 
τον προϋπολογισμό για τα προγράμματα 
που υποστηρίζουν τον μετασχηματισμό της 
ενωσιακής βιομηχανίας, 
συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη» και του InvestEU, με 
κατάλληλους χρηματοδοτικούς 
μηχανισμούς για την εμπορική ανάπτυξη 
καινοτόμων τεχνολογιών που 
υποστηρίζονται από τη σύσταση του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας, 
και να ενισχύσει τις συνέργειες μεταξύ 
περιφερειακών, εθνικών, ευρωπαϊκών και 
ιδιωτικών χρηματοδοτικών πηγών, 
αξιοποιώντας συνέργειες μεταξύ όλων των 
προγραμμάτων της Ένωσης·
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Or. en

Τροπολογία 601
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. θεωρεί ότι ο βιομηχανικός 
μετασχηματισμός απαιτεί την ενσωμάτωση 
νέων γνώσεων και καινοτομίας σε 
υπάρχουσες αγορές και τη χρήση τους στη 
δημιουργία νέων αγορών· εκφράζει, εν 
προκειμένω, τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η Ένωση επενδύει λιγότερο στην Ε&Α 
ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σχέση με τους 
παγκόσμιους ανταγωνιστές της και πάσχει 
από σοβαρή έλλειψη καινοτόμου 
ικανότητας σε μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις λόγω ελλείμματος στο 
αναγκαίο κεφάλαιο επιχειρηματικού 
κινδύνου· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει 
τον προϋπολογισμό για τα προγράμματα 
που υποστηρίζουν τον μετασχηματισμό της 
ενωσιακής βιομηχανίας, 
συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη», και να ενισχύσει τις 
συνέργειες μεταξύ περιφερειακών, 
εθνικών, ευρωπαϊκών και ιδιωτικών 
χρηματοδοτικών πηγών, αξιοποιώντας 
συνέργειες μεταξύ όλων των 
προγραμμάτων της Ένωσης·

20. θεωρεί ότι ο βιομηχανικός 
μετασχηματισμός απαιτεί την ενσωμάτωση 
νέων γνώσεων και καινοτομίας σε 
υπάρχουσες αγορές και τη χρήση τους στη 
δημιουργία νέων αγορών· εκφράζει, εν 
προκειμένω, τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η Ένωση επενδύει λιγότερο στην Ε&Α 
ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σχέση με τους 
παγκόσμιους ανταγωνιστές της και πάσχει 
από σοβαρή έλλειψη καινοτόμου 
ικανότητας σε μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις λόγω ελλείμματος στο 
αναγκαίο κεφάλαιο επιχειρηματικού 
κινδύνου· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει 
τον προϋπολογισμό για τα προγράμματα 
που υποστηρίζουν τον μετασχηματισμό της 
ενωσιακής βιομηχανίας, 
συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη», να δημιουργήσει 
κατάλληλους χρηματοδοτικούς 
μηχανισμούς για την εμπορική ανάπτυξη 
καινοτόμων τεχνολογιών που 
υποστηρίζονται από τη σύσταση του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας, 
και να ενισχύσει τις συνέργειες μεταξύ 
περιφερειακών, εθνικών, ευρωπαϊκών και 
ιδιωτικών χρηματοδοτικών πηγών, 
αξιοποιώντας συνέργειες μεταξύ όλων των 
προγραμμάτων της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 602
Aldo Patriciello
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. θεωρεί ότι ο βιομηχανικός 
μετασχηματισμός απαιτεί την ενσωμάτωση 
νέων γνώσεων και καινοτομίας σε 
υπάρχουσες αγορές και τη χρήση τους στη 
δημιουργία νέων αγορών· εκφράζει, εν 
προκειμένω, τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η Ένωση επενδύει λιγότερο στην Ε&Α 
ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σχέση με τους 
παγκόσμιους ανταγωνιστές της και πάσχει 
από σοβαρή έλλειψη καινοτόμου 
ικανότητας σε μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις λόγω ελλείμματος στο 
αναγκαίο κεφάλαιο επιχειρηματικού 
κινδύνου· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει 
τον προϋπολογισμό για τα προγράμματα 
που υποστηρίζουν τον μετασχηματισμό της 
ενωσιακής βιομηχανίας, 
συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη», και να ενισχύσει τις 
συνέργειες μεταξύ περιφερειακών, 
εθνικών, ευρωπαϊκών και ιδιωτικών 
χρηματοδοτικών πηγών, αξιοποιώντας 
συνέργειες μεταξύ όλων των 
προγραμμάτων της Ένωσης·

20. θεωρεί ότι ο βιομηχανικός 
μετασχηματισμός απαιτεί την ενσωμάτωση 
νέων γνώσεων και καινοτομίας σε 
υπάρχουσες αγορές και τη δημιουργία 
νέων αγορών· εκφράζει, εν προκειμένω, τη 
λύπη του για το γεγονός ότι η Ένωση 
επενδύει λιγότερο στην Ε&Α ως ποσοστό 
του ΑΕΠ σε σχέση με τους παγκόσμιους 
ανταγωνιστές της και πάσχει από σοβαρή 
έλλειψη καινοτόμου ικανότητας σε μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις λόγω της 
έλλειψης του αναγκαίου κεφαλαίου 
επιχειρηματικού κινδύνου· καλεί την 
Επιτροπή να αυξήσει τον προϋπολογισμό 
για τα προγράμματα που υποστηρίζουν τον 
μετασχηματισμό της ενωσιακής 
βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένου του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», να 
δημιουργήσει κατάλληλους 
χρηματοδοτικούς μηχανισμούς για την 
εμπορική ανάπτυξη καινοτόμων 
τεχνολογιών που υποστηρίζονται από τη 
σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Καινοτομίας,·και να ενισχύσει τις 
συνέργειες μεταξύ περιφερειακών, 
εθνικών, ευρωπαϊκών και ιδιωτικών 
χρηματοδοτικών πηγών, αξιοποιώντας 
συνέργειες μεταξύ όλων των 
προγραμμάτων της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 603
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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20. θεωρεί ότι ο βιομηχανικός 
μετασχηματισμός απαιτεί την ενσωμάτωση 
νέων γνώσεων και καινοτομίας σε 
υπάρχουσες αγορές και τη χρήση τους στη 
δημιουργία νέων αγορών· εκφράζει, εν 
προκειμένω, τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η Ένωση επενδύει λιγότερο στην Ε&Α 
ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σχέση με τους 
παγκόσμιους ανταγωνιστές της και πάσχει 
από σοβαρή έλλειψη καινοτόμου 
ικανότητας σε μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις λόγω ελλείμματος στο 
αναγκαίο κεφάλαιο επιχειρηματικού 
κινδύνου· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει 
τον προϋπολογισμό για τα προγράμματα 
που υποστηρίζουν τον μετασχηματισμό της 
ενωσιακής βιομηχανίας, 
συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη», και να ενισχύσει τις 
συνέργειες μεταξύ περιφερειακών, 
εθνικών, ευρωπαϊκών και ιδιωτικών 
χρηματοδοτικών πηγών, αξιοποιώντας 
συνέργειες μεταξύ όλων των 
προγραμμάτων της Ένωσης·

20. θεωρεί ότι ο βιομηχανικός 
μετασχηματισμός απαιτεί την ενσωμάτωση 
νέων γνώσεων και καινοτομίας σε 
υπάρχουσες αγορές και τη χρήση τους στη 
δημιουργία νέων αγορών· εκφράζει, εν 
προκειμένω, τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η Ένωση επενδύει λιγότερο στην Ε&Α 
ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σχέση με τους 
παγκόσμιους ανταγωνιστές της και πάσχει 
από σοβαρή έλλειψη καινοτόμου 
ικανότητας σε μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις λόγω ελλείμματος στο 
αναγκαίο κεφάλαιο επιχειρηματικού 
κινδύνου και ελλείμματος επαρκών 
δεξιοτήτων· καλεί την Επιτροπή να 
βελτιώσει τη διεισδυτικότητα των 
πολιτικών καινοτομίας μέσω της 
αύξησης του προϋπολογισμού για τα 
προγράμματα που υποστηρίζουν τον 
μετασχηματισμό της ενωσιακής 
βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένου του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», και να 
ενισχύσει τις συνέργειες μεταξύ 
περιφερειακών, εθνικών, ευρωπαϊκών και 
ιδιωτικών χρηματοδοτικών πηγών, 
αξιοποιώντας συνέργειες μεταξύ όλων των 
προγραμμάτων της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 604
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Γιώργος Γεωργίου, Sandra Pereira
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. θεωρεί ότι ο βιομηχανικός 
μετασχηματισμός απαιτεί την ενσωμάτωση 
νέων γνώσεων και καινοτομίας σε 
υπάρχουσες αγορές και τη χρήση τους 
στη δημιουργία νέων αγορών· εκφράζει, 
εν προκειμένω, τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η Ένωση επενδύει λιγότερο στην Ε&Α 
ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σχέση με τους 

20. θεωρεί ότι ο βιομηχανικός 
μετασχηματισμός απαιτεί την ενσωμάτωση 
νέων γνώσεων και καινοτομίας· εκφράζει, 
εν προκειμένω, τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η Ένωση επενδύει λιγότερο στην Ε&Α 
ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σχέση με άλλους 
φορείς και πάσχει από σοβαρή έλλειψη 
καινοτόμου ικανότητας σε μικρές και 
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παγκόσμιους ανταγωνιστές της και πάσχει 
από σοβαρή έλλειψη καινοτόμου 
ικανότητας σε μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις λόγω ελλείμματος στο 
αναγκαίο κεφάλαιο επιχειρηματικού 
κινδύνου· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει 
τον προϋπολογισμό για τα προγράμματα 
που υποστηρίζουν τον μετασχηματισμό της 
ενωσιακής βιομηχανίας, 
συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη», και να ενισχύσει τις 
συνέργειες μεταξύ περιφερειακών, 
εθνικών, ευρωπαϊκών και ιδιωτικών 
χρηματοδοτικών πηγών, αξιοποιώντας 
συνέργειες μεταξύ όλων των 
προγραμμάτων της Ένωσης·

μεσαίες επιχειρήσεις· καλεί την Επιτροπή 
να αυξήσει τον προϋπολογισμό για τα 
προγράμματα που υποστηρίζουν τον 
μετασχηματισμό της ενωσιακής 
βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένου του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», και να 
ενισχύσει τις συνέργειες μεταξύ 
περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών 
χρηματοδοτικών πηγών, αξιοποιώντας 
συνέργειες μεταξύ όλων των 
προγραμμάτων της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 605
Christian Ehler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. θεωρεί ότι ο βιομηχανικός 
μετασχηματισμός απαιτεί την ενσωμάτωση 
νέων γνώσεων και καινοτομίας σε 
υπάρχουσες αγορές και τη χρήση τους στη 
δημιουργία νέων αγορών· εκφράζει, εν 
προκειμένω, τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η Ένωση επενδύει λιγότερο στην Ε&Α 
ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σχέση με τους 
παγκόσμιους ανταγωνιστές της και πάσχει 
από σοβαρή έλλειψη καινοτόμου 
ικανότητας σε μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις λόγω ελλείμματος στο 
αναγκαίο κεφάλαιο επιχειρηματικού 
κινδύνου· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει 
τον προϋπολογισμό για τα προγράμματα 
που υποστηρίζουν τον μετασχηματισμό της 
ενωσιακής βιομηχανίας, 
συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη», και να ενισχύσει τις 
συνέργειες μεταξύ περιφερειακών, 

20. θεωρεί ότι ο βιομηχανικός 
μετασχηματισμός απαιτεί την ενσωμάτωση 
νέων γνώσεων και καινοτομίας σε 
υπάρχουσες αγορές και τη χρήση τους στη 
δημιουργία νέων αγορών· εκφράζει, εν 
προκειμένω, τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η Ένωση επενδύει λιγότερο στην Ε&Α 
ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σχέση με τους 
παγκόσμιους ανταγωνιστές της και πάσχει 
από σοβαρή έλλειψη καινοτόμου 
ικανότητας σε μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις λόγω ελλείμματος στο 
αναγκαίο κεφάλαιο επιχειρηματικού 
κινδύνου· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει 
τον προϋπολογισμό για τα προγράμματα 
που υποστηρίζουν τον μετασχηματισμό της 
ενωσιακής βιομηχανίας, 
συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη», και να ενισχύσει τις 
συνέργειες μεταξύ περιφερειακών, 
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εθνικών, ευρωπαϊκών και ιδιωτικών 
χρηματοδοτικών πηγών, αξιοποιώντας 
συνέργειες μεταξύ όλων των 
προγραμμάτων της Ένωσης·

εθνικών, ευρωπαϊκών και ιδιωτικών 
χρηματοδοτικών πηγών, αξιοποιώντας 
συνέργειες μεταξύ όλων των 
προγραμμάτων της Ένωσης· τονίζει ότι 
είναι αναγκαίο να αυξηθεί η έμφαση των 
πολιτικών συνοχής στην έρευνα και την 
καινοτομία·

Or. en

Τροπολογία 606
Pietro Fiocchi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. θεωρεί ότι ο βιομηχανικός 
μετασχηματισμός απαιτεί την ενσωμάτωση 
νέων γνώσεων και καινοτομίας σε 
υπάρχουσες αγορές και τη χρήση τους στη 
δημιουργία νέων αγορών· εκφράζει, εν 
προκειμένω, τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η Ένωση επενδύει λιγότερο στην Ε&Α 
ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σχέση με τους 
παγκόσμιους ανταγωνιστές της και πάσχει 
από σοβαρή έλλειψη καινοτόμου 
ικανότητας σε μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις λόγω ελλείμματος στο 
αναγκαίο κεφάλαιο επιχειρηματικού 
κινδύνου· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει 
τον προϋπολογισμό για τα προγράμματα 
που υποστηρίζουν τον μετασχηματισμό της 
ενωσιακής βιομηχανίας, 
συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη», και να ενισχύσει τις 
συνέργειες μεταξύ περιφερειακών, 
εθνικών, ευρωπαϊκών και ιδιωτικών 
χρηματοδοτικών πηγών, αξιοποιώντας 
συνέργειες μεταξύ όλων των 
προγραμμάτων της Ένωσης·

20. θεωρεί ότι ο βιομηχανικός 
μετασχηματισμός απαιτεί την ενσωμάτωση 
νέων γνώσεων και καινοτομίας σε 
υπάρχουσες αγορές και τη χρήση τους στη 
δημιουργία νέων αγορών· εκφράζει, εν 
προκειμένω, τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η Ένωση επενδύει λιγότερο στην Ε&Α 
ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σχέση με τους 
παγκόσμιους ανταγωνιστές της και πάσχει 
από σοβαρή έλλειψη καινοτόμου 
ικανότητας σε μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις λόγω ελλείμματος στο 
αναγκαίο κεφάλαιο επιχειρηματικού 
κινδύνου· καλεί την Επιτροπή να 
βελτιώσει τα κίνητρα και να αυξήσει τον 
προϋπολογισμό για τα προγράμματα που 
υποστηρίζουν τον μετασχηματισμό της 
ενωσιακής βιομηχανίας, 
συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη», και να ενισχύσει τις 
συνέργειες μεταξύ περιφερειακών, 
εθνικών, ευρωπαϊκών και ιδιωτικών 
χρηματοδοτικών πηγών, αξιοποιώντας 
συνέργειες μεταξύ όλων των 
προγραμμάτων της Ένωσης·

Or. en
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Τροπολογία 607
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 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. θεωρεί ότι ο βιομηχανικός 
μετασχηματισμός απαιτεί την ενσωμάτωση 
νέων γνώσεων και καινοτομίας σε 
υπάρχουσες αγορές και τη χρήση τους στη 
δημιουργία νέων αγορών· εκφράζει, εν 
προκειμένω, τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η Ένωση επενδύει λιγότερο στην Ε&Α 
ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σχέση με τους 
παγκόσμιους ανταγωνιστές της και πάσχει 
από σοβαρή έλλειψη καινοτόμου 
ικανότητας σε μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις λόγω ελλείμματος στο 
αναγκαίο κεφάλαιο επιχειρηματικού 
κινδύνου· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει 
τον προϋπολογισμό για τα προγράμματα 
που υποστηρίζουν τον μετασχηματισμό της 
ενωσιακής βιομηχανίας, 
συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη», και να ενισχύσει τις 
συνέργειες μεταξύ περιφερειακών, 
εθνικών, ευρωπαϊκών και ιδιωτικών 
χρηματοδοτικών πηγών, αξιοποιώντας 
συνέργειες μεταξύ όλων των 
προγραμμάτων της Ένωσης·

20. θεωρεί ότι ο βιομηχανικός 
μετασχηματισμός απαιτεί την ενσωμάτωση 
νέων γνώσεων και καινοτομίας σε 
υπάρχουσες αγορές και τη χρήση τους στη 
δημιουργία νέων αγορών· εκφράζει, εν 
προκειμένω, τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η Ένωση επενδύει λιγότερο στην Ε&Α 
ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σχέση με τους 
παγκόσμιους ανταγωνιστές της και πάσχει 
από σοβαρή έλλειψη καινοτόμου 
ικανότητας σε επιχειρήσεις λόγω 
ελλείμματος στο αναγκαίο κεφάλαιο 
επιχειρηματικού κινδύνου· καλεί την 
Επιτροπή να αυξήσει τον προϋπολογισμό 
για τα προγράμματα που υποστηρίζουν τον 
μετασχηματισμό της ενωσιακής 
βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένου του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», και να 
ενισχύσει τις συνέργειες μεταξύ 
περιφερειακών, εθνικών, ευρωπαϊκών και 
ιδιωτικών χρηματοδοτικών πηγών, 
αξιοποιώντας συνέργειες μεταξύ όλων των 
προγραμμάτων της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 608
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Massimiliano Smeriglio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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20α. επισημαίνει ότι οι ανταγωνιστικές 
βιομηχανίες εξαρτώνται ιδιαίτερα από 
την πρόσληψη και τη διατήρηση 
εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού· 
επισημαίνει, επίσης, ότι, μόνο την 
επόμενη πενταετία, 120 εκατομμύρια 
Ευρωπαίοι θα πρέπει να αναβαθμίσουν 
τις δεξιότητές τους ή να 
επανειδικευθούν1α· εκφράζει, ωστόσο, τη 
βαθιά ανησυχία του ότι τα ευρωπαϊκά 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης 
μπορεί να μην έχουν τη δυνατότητα να 
συμβαδίσουν· ζητεί, επομένως, από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
σημειώσουν πρόοδο όσον αφορά τη 
δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Εκπαίδευσης, ο οποίος έχει σχεδιαστεί 
έτσι ώστε να δημιουργεί ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού·και να αυξάνει τις 
επενδύσεις στην εκπαίδευση, τις 
δεξιότητες και τη δια βίου μάθηση·
_________________
1α COM(2020)102 final

Or. en

Τροπολογία 609
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. εν προκειμένω, πιστεύει επίσης ότι 
μια καλύτερα προετοιμασμένη και πιο 
ανθεκτική κοινωνία είναι το κλειδί για 
την αντιμετώπιση γεγονότων που 
προκαλούν προβλήματα σε ευρωπαϊκή ή 
παγκόσμια κλίμακα και για την παροχή 
ολοκληρωμένων πολιτικών απαντήσεων. 
Οι συντονισμένες επενδύσεις στην έρευνα 
και την καινοτομία είναι πολύ σημαντικές 
από την άποψη αυτή. Για αυτόν τον 
σκοπό καλεί την Επιτροπή να 
εγκαινιάσει, στο πλαίσιο του 
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προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», έναν 
μηχανισμό εταιρικής σχέσης για την 
ετοιμότητα αντιμετώπισης πανδημιών 
και την ανθεκτικότητα της κοινωνίας. Η 
εταιρική σχέση θα δημιουργούσε τις 
συνθήκες για καλύτερο συντονισμό σε 
επίπεδο ΕΕ, θα εντόπιζε τομείς 
προτεραιότητας και θα αναλάμβανε 
δράσεις που απαιτούν υψηλής ποιότητας 
ιατρική έρευνα και συντονισμένες 
επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη.

Or. en

Τροπολογία 610
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. καλεί την Επιτροπή να επιδοθεί 
στην οικοδόμηση ενός αποδοτικού και 
ανταγωνιστικού ευρωπαϊκού 
στρατιωτικο-βιομηχανικού 
συγκροτήματος, αξιοποιώντας με τον 
βέλτιστο δυνατό τρόπο μέσα όπως το 
Ταμείο Άμυνας, για να στηρίξει τον τομέα 
σε επίπεδο έρευνας, ανάπτυξης, 
κατασκευής πρωτοτύπων και 
τελειοποίησης βιομηχανικών 
διαδικασιών· επικροτεί τη δημιουργία της 
Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικής 
Βιομηχανίας και Διαστήματος (ΓΔ 
DEFIS), καθώς παρέχει ειδική 
διοικητική ικανότητα για την υλοποίηση 
αυτού του στόχου·

Or. fr

Τροπολογία 611
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Robert 
Hajšel, Carlos Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. πιστεύει ότι οι επιχειρήσεις 
κοινωνικής οικονομίας θα πρέπει να 
συμμετέχουν πλήρως στα αποτελέσματα 
της βιομηχανικής στρατηγικής, 
δεδομένου ότι αποφέρουν δημόσιο όφελος 
και έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις 
τοπικές κοινότητες στις οποίες έχουν τη 
βάση τους· καλεί, εν προκειμένω, την 
Επιτροπή να λάβει υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες αυτής της κατηγορίας 
επιχειρήσεων στον σχεδιασμό των 
χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο των 
ενωσιακών προγραμμάτων επενδύσεων 
για να υποστηρίξει την πρόσβασή τους σε 
χρηματοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 612
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri 
Pekkarinen, Valérie Hayer, Bernard Guetta, Stéphane Bijoux, Fabienne Keller, Izaskun 
Bilbao Barandica, Nicola Danti, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. καλεί την Επιτροπή να επενδύσει 
στην κατασκευή ενός αποδοτικού και 
ανταγωνιστικού ευρωπαϊκού 
στρατιωτικού-βιομηχανικού 
συγκροτήματος, μέσω της βέλτιστης 
χρήσης μηχανισμών όπως του Ταμείου 
Άμυνας για τη στήριξη του τομέα σε 
θέματα έρευνας, ανάπτυξης και 
δημιουργίας πρωτοτύπων, καθώς και 
στην ανάπτυξη βιομηχανικών 
διεργασιών· επικροτεί τη δημιουργία της 
Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικής 
Βιομηχανίας και Διαστήματος (DEFIS) 
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που παρέχει τη διοικητική υποδομή για 
την επίτευξη αυτού του στόχου·

Or. en

Τροπολογία 613
Carlo Calenda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. αναγνωρίζει την έρευνα και την 
ανάπτυξη ως παράγοντα ώθησης της 
βιομηχανικής ανάπτυξης και επίτευξης 
περισσότερο φιλόδοξων στόχων της ΕΕ 
με ορίζοντα το 2030 όσον αφορά τη 
βιώσιμη (οικονομική, περιβαλλοντική και 
κοινωνική ανάπτυξη) και την εκπλήρωση 
των μακροπρόθεσμων στόχων για το 
κλίμα και την ενέργεια· ζητεί από την 
Επιτροπή να υποστηρίξει περαιτέρω 
προγράμματα έρευνας για βιομηχανική 
έρευνα και καινοτομία σε όλους τους 
βιομηχανικούς τομείς και να συνεχίσει 
παράλληλα να υποστηρίζει τη βασική και 
εφαρμοσμένη έρευνα·

Or. en

Τροπολογία 614
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. φρονεί ότι το ισχύον καθεστώς για 
τα ΔΔΙ δεν ευνοεί την καινοτομία· 
πιστεύει ότι η αυξημένη διαφάνεια, η 
πρωτοποριακή διαχείριση και οι 
πρακτικές αδειοδότησης μπορούν να 
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φέρουν γρηγορότερες λύσεις στο πλαίσιο 
της αγοράς· καλεί την Επιτροπή να 
επιτύχει ισορροπία ανάμεσα στην επιβολή 
των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας και την ενθάρρυνση της 
καινοτομίας, ειδικότερα όσον αφορά τη 
διασφάλιση της πρόσβασης σε φάρμακα 
και την προστασία της δημόσιας υγείας·

Or. en

Τροπολογία 615
Dan Nica, Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, 
Tsvetelina Penkova, Romana Jerković, Josianne Cutajar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. ζητεί από την Επιτροπή να 
συνεχίσει να στηρίζει την ικανότητα των 
ευρωπαϊκών καινοτόμων εταιρειών να 
προστατεύουν αποτελεσματικά τις 
επενδύσεις τους στην έρευνα και την 
καινοτομία, να εξασφαλίζουν εύλογη 
απόδοση και, μακροπρόθεσμα, να 
συνεχίσουν να αναπτύσσουν ανοιχτά 
πρότυπα τεχνολογίας που υποστηρίζουν 
τον ανταγωνισμό και τη δυνατότητα 
επιλογής· να ενισχύσει τη στρατηγική 
αυτονομία και την κυβερνοασφάλεια της 
Ευρώπης, καθώς και να παρέχει θέσεις 
εργασίας υψηλής αξίας·

Or. en

Τροπολογία 616
Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Eva Maydell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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20α. αναγνωρίζει τη σημασία της 
προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας 
για την παροχή κινήτρων για επενδύσεις 
έρευνας και ανάπτυξης που είναι 
απαραίτητες για τη διαρκή συμμετοχή 
της βιομηχανίας της ΕΕ στην ανάπτυξη 
βασικών τεχνολογιών, όπως των δικτύων 
5G και 6G, πράγμα που απαιτείται για 
την επίτευξη των στόχων συνδεσιμότητας 
της ΕΕ για το 2025·

Or. en

Τροπολογία 617
Pietro Fiocchi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει, στις επόμενες στρατηγικές 
της για τα φάρμακα και τη βιομηχανία, 
μέτρα που έχουν ειδικά στόχο να 
εξασφαλίσουν ότι η Ευρώπη «θα 
συνεχίσει να καινοτομεί και να 
διαδραματίζει ηγετικό ρόλο 
παγκοσμίως», όπως αναφέρεται στην 
επιστολή ανάθεσης καθηκόντων της 
προέδρου von der Leyen προς την 
επίτροπο Υγείας, Στέλλα Κυριακίδου·

Or. en

Τροπολογία 618
Tom Berendsen
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, Μαρία Σπυράκη, 
Jerzy Buzek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει, 
από κοινού με τα κράτη μέλη, πιθανά 
φορολογικά κίνητρα για την τόνωση των 
επενδύσεων στην έρευνα και την 
καινοτομία, οι οποίες έχουν μειωθεί 
σημαντικά λόγω της κρίσης της νόσου 
COVID-19·

Or. en

Τροπολογία 619
Christian Ehler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. υπενθυμίζει την έκκληση του 
Κοινοβουλίου για τη διάθεση 
120 δισ. EUR στο πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη», έτσι ώστε να μπορέσουν να 
καλυφθούν όλες οι καθορισμένες 
προτεραιότητές του.

Or. en

Τροπολογία 620
Carlo Calenda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20β. εμμένει ότι είναι αναγκαίο να 
διασφαλιστεί ένα μελλοντοστραφές 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» με 
σημαντικά αυξημένο προϋπολογισμό και 
ένα ενισχυμένο μοντέλο συνεργατικής 
έρευνας· λαμβάνοντας υπόψη τις 
προσπάθειες που θα καταβάλει η 
βιομηχανία για να συμβάλει στην 
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επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας για 
το 2050, επαναλαμβάνει ότι είναι 
αναγκαίο να ενισχυθεί η φιλοδοξία και να 
αυξηθεί ο προτεινόμενος προϋπολογισμός 
για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» 
τουλάχιστον σε 120 δισ. EUR, εκ των 
οποίων το 56 % τουλάχιστον θα πρέπει να 
διατεθεί στον πυλώνα ΙΙ «Παγκόσμιες 
προκλήσεις και ευρωπαϊκή βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα»· ζητεί από την 
Επιτροπή να προωθεί εκτεταμένα την 
αριστεία και τη συνεργασία στους 
διάφορους φορείς έρευνας και 
καινοτομίας και να παράσχει ένα 
αποδοτικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση 
των προκλήσεων που επηρεάζουν την 
οικονομία, τη βιομηχανία και την 
κοινωνία της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει το ενδεχόμενο σύστασης 
επιπρόσθετων μηχανισμών εταιρικής 
σχέσης που θα πρέπει να διατηρηθούν 
καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη»·

Or. en

Τροπολογία 621
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20β. καλεί την Επιτροπή να 
εξασφαλίσει ότι οι επιχειρήσεις και οι 
οντότητες κοινωνικής οικονομίας 
συμμετέχουν πλήρως στην ενιαία αγορά 
και έχουν προτεραιότητα στην 
επερχόμενη βιομηχανική στρατηγική, 
καθώς έχει αποδειχθεί ήδη ότι είναι 
ανθεκτικές, αποφέρουν δημόσιο όφελος 
και έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις 
τοπικές κοινότητες στις οποίες έχουν τη 
βάση τους, και καθώς εδράζονται στις 
αξίες με βάση τις οποίες θα πρέπει να 
υλοποιηθεί το στάδιο της 
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ανασυγκρότησης και του 
μετασχηματισμού· καλεί, εν προκειμένω, 
την Επιτροπή να θεσπίσει συγκεκριμένα 
υποστηρικτικά και χρηματοδοτικά μέσα, 
ικανά να συνδράμουν αυτή την κατηγορία 
επιχειρήσεων και να διασφαλίσουν τη 
δυνατότητα πρόσβασής τους σε όλα τα 
επενδυτικά προγράμματα της Ένωσης, 
καθώς και να αποτιμήσει τον ρόλο των 
εξαγορών εργαζομένων κατά τη διάρκεια 
της οικονομικής κρίσης·

Or. en

Τροπολογία 622
Tom Berendsen
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Μαρία Σπυράκη, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20β. ζητεί να θεσπιστεί ένα ευρωπαϊκό 
δίκτυο για την υποστήριξη και τον 
καλύτερο συντονισμό ιατρικής έρευνας 
υψηλής ποιότητας στην Ευρώπη, 
δεδομένου του έντονου κατακερματισμού 
των ερευνητικών δραστηριοτήτων στον 
τομέα αυτόν· επαναλαμβάνει ότι είναι 
ανάγκη να δημιουργηθεί ένα σχέδιο για 
τον μετριασμό του κινδύνου έλλειψης 
φαρμάκων με σκοπό τη διαχείριση 
οποιωνδήποτε σημείων ευπάθειας και 
κινδύνων για την αλυσίδα εφοδιασμού 
κρίσιμων φαρμάκων· υπενθυμίζει τη 
σημασία ενός φαρμακευτικού κλάδου που 
βασίζεται στην έρευνα ως ουσιώδους 
παράγοντα εξασφάλισης της ποιοτικής 
παραγωγής και του ποιοτικού 
εφοδιασμού φαρμάκων σε όλους τους 
ασθενείς που τα χρειάζονται, 
εξασφάλισης της καινοτομίας και 
υποστήριξης της ανθεκτικότητας, της 
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ικανότητας ανταπόκρισης και της 
ετοιμότητας των συστημάτων 
υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά 
στην αντιμετώπιση μελλοντικών 
προκλήσεων·

Or. en

Τροπολογία 623
Christophe Grudler, Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová, Bernard Guetta, Stéphane 
Bijoux, Fabienne Keller, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Sylvie Brunet, Andrus 
Ansip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20β. επισημαίνει τη σημασία των 
θεσμικών εταιρικών σχέσεων στο πλαίσιο 
του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» ως 
αποδοτικών εργαλείων για την προώθηση 
προσπαθειών έρευνας και καινοτομίας 
εντός στρατηγικών βιομηχανικών 
οικοσυστημάτων·

Or. en

Τροπολογία 624
Pietro Fiocchi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20β. αναγνωρίζει τη σημασία της 
έρευνας και της καινοτομίας και ζητεί να 
δημιουργηθεί ένα πραγματικό ευρωπαϊκό 
δίκτυο για την υποστήριξη της υψηλής 
ποιότητας ιατρικής έρευνας στην 
Ευρώπη·

Or. en
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Τροπολογία 625
Christian Ehler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20β. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει, 
από κοινού με τα κράτη μέλη, πιθανά 
φορολογικά κίνητρα για την τόνωση των 
επενδύσεων στην έρευνα και την 
καινοτομία, οι οποίες έχουν μειωθεί λόγω 
της κρίσης της νόσου COVID-19·

Or. en

Τροπολογία 626
Pietro Fiocchi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20γ. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να 
εξασφαλιστεί ισοτιμία με τις ΗΠΑ και 
την Κίνα όσον αφορά τα κίνητρα που 
αφορούν τη διανοητική ιδιοκτησία στις 
βιοεπιστήμες, προκειμένου η Ευρώπη να 
συνεχίσει να αποτελεί ελκυστική 
τοποθεσία για επενδύσεις στην έρευνα και 
την ανάπτυξη και για βιομηχανική 
ανάπτυξη· καλεί την Επιτροπή να 
διατηρήσει και να αναπτύξει το 
παγκοσμίου επιπέδου σύστημα 
διανοητικής ιδιοκτησίας της Ευρώπης 
μέσω της προώθησης της ισχυρής 
προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας, 
κινήτρων και μηχανισμών ανταμοιβής για 
την έρευνα και την ανάπτυξη, με σκοπό 
την προσέλκυση επενδύσεων για την 
ανάπτυξη μελλοντικής καινοτομίας προς 
όφελος των ασθενών·
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Or. en

Τροπολογία 627
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 20 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20γ. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
μέτρα για την αντιμετώπιση της 
ενδεχόμενης απώλειας γνώσεων και 
καινοτομίας κατά τη διάρκεια της 
τρέχουσας κρίσης, συμπεριλαμβανομένων 
μέτρων που υποστηρίζουν την προσωρινή 
κοινή χρήση εργαζόμενων σε τομείς 
γνώσης από εταιρείες και δημόσιους 
ερευνητικούς οργανισμούς και 
πανεπιστήμια, προκειμένου να δοθεί 
δυνατότητα έρευνας με συνεργασία 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε θέματα 
προτεραιότητας για τη δημόσια ζωή, 
καθώς και να διατηρηθεί η απασχόληση 
και η ικανότητα καινοτομίας σε 
περιόδους κρίσης·

Or. en

Τροπολογία 628
Pietro Fiocchi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20δ. αναγνωρίζει ότι ο φαρμακευτικός 
κλάδος που βασίζεται στην έρευνα είναι 
απαραίτητος και συμβάλλει στη 
διασφάλιση ποιοτικής παραγωγής και 
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εφοδιασμού φαρμάκων για όλους τους 
ασθενείς που τα χρειάζονται, στη 
διασφάλιση μελλοντικής καινοτομίας για 
την αντιμετώπιση αναγκών που 
εκκρεμούν και αναμένουν λύση, καθώς 
και στην υποστήριξη της 
ανθεκτικότητας, της ικανότητας 
ανταπόκρισης και της ετοιμότητας των 
συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης 
όσον αφορά την αντιμετώπιση 
μελλοντικών προκλήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των πανδημιών· 
αναγνωρίζει ότι ο φαρμακευτικός κλάδος 
είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς 
απασχολεί περίπου 765.000 άτομα στην 
Ευρώπη, υποστηρίζει περίπου 
2,7 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην 
ΕΕ και έχει τη μεγαλύτερη συνεισφορά 
στο θετικό εμπορικό ισοζύγιο της 
Ευρώπης, εισφέροντας πάνω από 
91 δισ. EUR το 2018·

Or. en

Τροπολογία 629
Tom Berendsen
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Markus Pieper, Maria da Graça 
Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Μαρία Σπυράκη, Jerzy 
Buzek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20δ. επικροτεί την προσέγγιση των 
βιομηχανικών συμμαχιών και τις 
προτεινόμενες συμμαχίες στους κλάδους 
του υδρογόνου, των χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών, των 
συσσωρευτών, των βιομηχανικών 
υπολογιστικών νεφών και των 
πλατφορμών, καθώς και των πρώτων 
υλών· τονίζει ότι οι ΜΜΕ διαδραματίζουν 
αναπόσπαστο ρόλο στη δημιουργία 
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βιομηχανικών συμμαχιών και των 
αλυσίδων εφοδιασμού τους· επισημαίνει 
την ανάγκη ύπαρξης επαρκών 
χρηματοδοτικών μέσων για τις 
συμμαχίες· καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει τη δέσμευση, τη χρήση και 
την αποθήκευση άνθρακα [CC(U)S] στις 
συμμαχίες των βιομηχανιών του 
υδρογόνου και των χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών· οι θεσμικές 
απαιτήσεις πρέπει να δημιουργούν ένα 
πλαίσιο καινοτομίας σχετικά με την 
φιλική προς το κλίμα κινητικότητα και 
την παραγωγή ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 630
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Stéphane Bijoux, Fabienne Keller, Bernard Guetta, 
Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. είναι της άποψης ότι τα 
οικοσυστήματα θα αποτελέσουν βασικά 
στοιχεία της επόμενης βιομηχανικής 
επανάστασης, προσφέροντας οικονομικά 
προσιτή και καθαρότερη ενέργεια, 
μετασχηματιστικές μεθόδους μεταποίησης 
και παροχής υπηρεσιών· πιστεύει, 
επιπλέον, ότι η στήριξη της συνεργασίας 
μεταξύ της βιομηχανίας, της ακαδημαϊκής 
κοινότητας, των ΜΜΕ, των νεοφυών 
επιχειρήσεων, των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων, της κοινωνίας των πολιτών, 
των οργανώσεων τελικών χρηστών και 
όλων των άλλων συμφεροντούχων θα είναι 
καίριας σημασίας για την επίλυση των 
αδυναμιών της αγοράς και την υποστήριξη 
των προσπαθειών για πέρασμα από την 
«κοιλάδα του θανάτου», μεταξύ άλλων σε 
τομείς που δεν καλύπτονται ακόμη από 

21. είναι της άποψης ότι τα 
οικοσυστήματα θα αποτελέσουν βασικά 
στοιχεία της επόμενης βιομηχανικής 
επανάστασης, προσφέροντας οικονομικά 
προσιτή και καθαρότερη ενέργεια, 
μετασχηματιστικές μεθόδους μεταποίησης 
και παροχής υπηρεσιών· πιστεύει, 
επιπλέον, ότι η στήριξη της συνεργασίας 
μεταξύ της βιομηχανίας, της ακαδημαϊκής 
κοινότητας, των ΜΜΕ, των νεοφυών 
επιχειρήσεων, των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων, της κοινωνίας των πολιτών, 
των οργανώσεων τελικών χρηστών και 
όλων των άλλων συμφεροντούχων θα είναι 
καίριας σημασίας για την επίλυση των 
αδυναμιών της αγοράς και την υποστήριξη 
των προσπαθειών για πέρασμα από την 
«κοιλάδα του θανάτου», μεταξύ άλλων σε 
τομείς που δεν καλύπτονται ακόμη από 
βιομηχανικά συμφέροντα· ζητεί να 
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βιομηχανικά συμφέροντα· συμμετέχουν στη διακυβέρνηση αυτών 
των οικοσυστημάτων όλα τα σχετικά 
ενδιαφερόμενα μέρη από τους 
βιομηχανικούς τομείς που είναι 
σημαντικοί για την επίτευξη της 
ενεργειακής και ψηφιακής μετάβασης· 
θεωρεί ότι τα οικοσυστήματα θα πρέπει 
να διαδραματίσουν ρόλο στον καθορισμό 
λύσεων και μέτρων που θα εγκριθούν για 
την υλοποίηση της ευρωπαϊκής 
βιομηχανικής στρατηγικής· υπενθυμίζει 
ότι τα τομεακά σχέδια δράσης που 
ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο της 
Πράσινης Συμφωνίας και της 
βιομηχανικής στρατηγικής, καθώς και το 
έργο που έχει ήδη αναληφθεί σε 
προηγούμενα ευρωπαϊκά βιομηχανικά 
φόρουμ, ειδικότερα το Στρατηγικό 
φόρουμ για σημαντικά έργα κοινού 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (IPCEI), θα 
πρέπει να ληφθούν ανεξαιρέτως υπόψη 
στο μελλοντικό έργο των βιομηχανικών 
οικοσυστημάτων·

Or. en

Τροπολογία 631
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. είναι της άποψης ότι τα 
οικοσυστήματα θα αποτελέσουν βασικά 
στοιχεία της επόμενης βιομηχανικής 
επανάστασης, προσφέροντας οικονομικά 
προσιτή και καθαρότερη ενέργεια, 
μετασχηματιστικές μεθόδους μεταποίησης 
και παροχής υπηρεσιών· πιστεύει, 
επιπλέον, ότι η στήριξη της συνεργασίας 
μεταξύ της βιομηχανίας, της ακαδημαϊκής 
κοινότητας, των ΜΜΕ, των νεοφυών 
επιχειρήσεων, των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων, της κοινωνίας των πολιτών, 
των οργανώσεων τελικών χρηστών και 

21. είναι της άποψης ότι τα 
οικοσυστήματα θα αποτελέσουν βασικά 
στοιχεία της επόμενης βιομηχανικής 
επανάστασης, προσφέροντας οικονομικά 
προσιτή και καθαρότερη ενέργεια, 
μετασχηματιστικές μεθόδους μεταποίησης 
και παροχής υπηρεσιών· πιστεύει, 
επιπλέον, ότι η στήριξη της συνεργασίας 
μεταξύ της βιομηχανίας, της ακαδημαϊκής 
κοινότητας, των ΜΜΕ, των νεοφυών 
επιχειρήσεων, των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων, της κοινωνίας των πολιτών, 
των οργανώσεων τελικών χρηστών και 
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όλων των άλλων συμφεροντούχων θα είναι 
καίριας σημασίας για την επίλυση των 
αδυναμιών της αγοράς και την υποστήριξη 
των προσπαθειών για πέρασμα από την 
«κοιλάδα του θανάτου», μεταξύ άλλων σε 
τομείς που δεν καλύπτονται ακόμη από 
βιομηχανικά συμφέροντα·

όλων των άλλων συμφεροντούχων θα είναι 
καίριας σημασίας για την επίλυση των 
αδυναμιών της αγοράς και την υποστήριξη 
των προσπαθειών για πέρασμα από την 
«κοιλάδα του θανάτου», μεταξύ άλλων σε 
τομείς που δεν καλύπτονται ακόμη από 
βιομηχανικά συμφέροντα· καλεί την 
Επιτροπή να αναπτύξει, επιπλέον των 
στρατηγικών αλυσίδων αξίας που έχουν 
προσδιοριστεί έως τώρα, δραστήριες 
βιομηχανικές πολιτικές για καθένα από 
τα δεκατέσσερα στρατηγικά βιομηχανικά 
οικοσυστήματα και να υποστηρίξει 
ισχυρές ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας στα 
οικοσυστήματα που είναι καίριας 
σημασίας για τη διπλή οικολογική και 
ψηφιακή μετάβαση·

Or. en

Τροπολογία 632
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 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. είναι της άποψης ότι τα 
οικοσυστήματα θα αποτελέσουν βασικά 
στοιχεία της επόμενης βιομηχανικής 
επανάστασης, προσφέροντας οικονομικά 
προσιτή και καθαρότερη ενέργεια, 
μετασχηματιστικές μεθόδους μεταποίησης 
και παροχής υπηρεσιών· πιστεύει, 
επιπλέον, ότι η στήριξη της συνεργασίας 
μεταξύ της βιομηχανίας, της ακαδημαϊκής 
κοινότητας, των ΜΜΕ, των νεοφυών 
επιχειρήσεων, των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων, της κοινωνίας των πολιτών, 
των οργανώσεων τελικών χρηστών και 
όλων των άλλων συμφεροντούχων θα είναι 
καίριας σημασίας για την επίλυση των 

21. είναι της άποψης ότι τα 
οικοσυστήματα θα αποτελέσουν βασικά 
στοιχεία της επόμενης βιομηχανικής 
επανάστασης, προσφέροντας οικονομικά 
προσιτή και καθαρότερη ενέργεια, 
μετασχηματιστικές μεθόδους μεταποίησης 
και παροχής υπηρεσιών· επισημαίνει ότι 
πρέπει να αναπτυχθεί βιομηχανική 
πολιτική μέσω μιας πολυδεκτικής και 
τεκμηριωμένης προσέγγισης που 
χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και τονίζει 
ότι τα οικοσυστήματα θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνουν όλες τις συνδέσεις 
προς τις αλυσίδες αξίας, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ· 
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αδυναμιών της αγοράς και την υποστήριξη 
των προσπαθειών για πέρασμα από την 
«κοιλάδα του θανάτου», μεταξύ άλλων σε 
τομείς που δεν καλύπτονται ακόμη από 
βιομηχανικά συμφέροντα·

πιστεύει, επιπλέον, ότι η στήριξη της 
συνεργασίας μεταξύ της βιομηχανίας, της 
ακαδημαϊκής κοινότητας, των ΜΜΕ, των 
νεοφυών επιχειρήσεων, των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, των 
δημιουργών, της κοινωνίας των πολιτών, 
των οργανώσεων τελικών χρηστών και 
όλων των άλλων συμφεροντούχων θα είναι 
καίριας σημασίας για την επίλυση των 
αδυναμιών της αγοράς και των αδυναμιών 
συντονισμού και την υποστήριξη των 
προσπαθειών για πέρασμα από την 
«κοιλάδα του θανάτου», μεταξύ άλλων σε 
τομείς που δεν καλύπτονται ακόμη από 
βιομηχανικά συμφέροντα·

Or. en

Τροπολογία 633
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 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. είναι της άποψης ότι τα 
οικοσυστήματα θα αποτελέσουν βασικά 
στοιχεία της επόμενης βιομηχανικής 
επανάστασης, προσφέροντας οικονομικά 
προσιτή και καθαρότερη ενέργεια, 
μετασχηματιστικές μεθόδους μεταποίησης 
και παροχής υπηρεσιών· πιστεύει, 
επιπλέον, ότι η στήριξη της συνεργασίας 
μεταξύ της βιομηχανίας, της ακαδημαϊκής 
κοινότητας, των ΜΜΕ, των νεοφυών 
επιχειρήσεων, των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων, της κοινωνίας των πολιτών, 
των οργανώσεων τελικών χρηστών και 
όλων των άλλων συμφεροντούχων θα είναι 
καίριας σημασίας για την επίλυση των 
αδυναμιών της αγοράς και την υποστήριξη 
των προσπαθειών για πέρασμα από την 
«κοιλάδα του θανάτου», μεταξύ άλλων σε 
τομείς που δεν καλύπτονται ακόμη από 

21. είναι της άποψης ότι τα 
οικοσυστήματα θα αποτελέσουν βασικά 
στοιχεία της επόμενης βιομηχανικής 
επανάστασης, προσφέροντας οικονομικά 
προσιτή και καθαρότερη ενέργεια, 
μετασχηματιστικές μεθόδους μεταποίησης 
και παροχής υπηρεσιών· πιστεύει, 
επιπλέον, ότι η στήριξη της συνεργασίας 
μεταξύ της βιομηχανίας, της ακαδημαϊκής 
κοινότητας, των ΜΜΕ, των νεοφυών και 
των επεκτεινόμενων επιχειρήσεων, των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, της 
κοινωνίας των πολιτών, των οργανώσεων 
τελικών χρηστών και όλων των άλλων 
συμφεροντούχων θα είναι καίριας 
σημασίας για την επίλυση των αδυναμιών 
της αγοράς και την υποστήριξη των 
προσπαθειών για πέρασμα από την 
«κοιλάδα του θανάτου», μεταξύ άλλων σε 
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βιομηχανικά συμφέροντα· τομείς που δεν καλύπτονται ακόμη από 
βιομηχανικά συμφέροντα· υπενθυμίζει, εν 
προκειμένω, τη σημασία της προαγωγής 
του κοινωνικού διαλόγου και της 
διαβούλευσης με τους εργαζόμενους κατά 
τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 
βιομηχανικών πολιτικών, σε συνοχή με 
τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 634
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. είναι της άποψης ότι τα 
οικοσυστήματα θα αποτελέσουν βασικά 
στοιχεία της επόμενης βιομηχανικής 
επανάστασης, προσφέροντας οικονομικά 
προσιτή και καθαρότερη ενέργεια, 
μετασχηματιστικές μεθόδους μεταποίησης 
και παροχής υπηρεσιών· πιστεύει, 
επιπλέον, ότι η στήριξη της συνεργασίας 
μεταξύ της βιομηχανίας, της ακαδημαϊκής 
κοινότητας, των ΜΜΕ, των νεοφυών 
επιχειρήσεων, των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων, της κοινωνίας των πολιτών, 
των οργανώσεων τελικών χρηστών και 
όλων των άλλων συμφεροντούχων θα είναι 
καίριας σημασίας για την επίλυση των 
αδυναμιών της αγοράς και την υποστήριξη 
των προσπαθειών για πέρασμα από την 
«κοιλάδα του θανάτου», μεταξύ άλλων σε 
τομείς που δεν καλύπτονται ακόμη από 
βιομηχανικά συμφέροντα·

21. είναι της άποψης ότι τα 
οικοσυστήματα θα αποτελέσουν βασικά 
στοιχεία της επόμενης βιομηχανικής 
επανάστασης, προσφέροντας οικονομικά 
προσιτή και καθαρότερη καθαρή και 
ασφαλή ενέργεια, καθώς και την 
απαραίτητη ενεργειακή υποδομή, 
μετασχηματιστικές μεθόδους μεταποίησης 
και παροχής υπηρεσιών· ζητεί να 
πραγματοποιηθεί ανάλυση των 
οικοσυστημάτων για να αξιολογηθούν οι 
ανάγκες κάθε τομέα για τη μετάβασή του 
και να υποστηριχθεί η δημιουργία ενός 
σχεδίου μετάβασης· πιστεύει, επιπλέον, 
ότι η στήριξη της συνεργασίας μεταξύ της 
βιομηχανίας, της ακαδημαϊκής κοινότητας, 
των ΜΜΕ, των νεοφυών επιχειρήσεων, 
των συνδικαλιστικών οργανώσεων, της 
κοινωνίας των πολιτών, των οργανώσεων 
τελικών χρηστών και όλων των άλλων 
συμφεροντούχων θα είναι καίριας 
σημασίας για την επίλυση των αδυναμιών 
της αγοράς και την υποστήριξη των 
προσπαθειών για πέρασμα από την 
«κοιλάδα του θανάτου», μεταξύ άλλων σε 
τομείς που δεν καλύπτονται ακόμη από 
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βιομηχανικά συμφέροντα·

Or. en

Τροπολογία 635
Μαρία Σπυράκη, Tom Berendsen, François-Xavier Bellamy, Eva Maydell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. είναι της άποψης ότι τα 
οικοσυστήματα θα αποτελέσουν βασικά 
στοιχεία της επόμενης βιομηχανικής 
επανάστασης, προσφέροντας οικονομικά 
προσιτή και καθαρότερη ενέργεια, 
μετασχηματιστικές μεθόδους μεταποίησης 
και παροχής υπηρεσιών· πιστεύει, 
επιπλέον, ότι η στήριξη της συνεργασίας 
μεταξύ της βιομηχανίας, της ακαδημαϊκής 
κοινότητας, των ΜΜΕ, των νεοφυών 
επιχειρήσεων, των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων, της κοινωνίας των πολιτών, 
των οργανώσεων τελικών χρηστών και 
όλων των άλλων συμφεροντούχων θα είναι 
καίριας σημασίας για την επίλυση των 
αδυναμιών της αγοράς και την υποστήριξη 
των προσπαθειών για πέρασμα από την 
«κοιλάδα του θανάτου», μεταξύ άλλων σε 
τομείς που δεν καλύπτονται ακόμη από 
βιομηχανικά συμφέροντα·

21. είναι της άποψης ότι τα 
οικοσυστήματα θα αποτελέσουν βασικά 
στοιχεία της επόμενης βιομηχανικής 
επανάστασης, προσφέροντας οικονομικά 
προσιτή και καθαρότερη ενέργεια, 
μετασχηματιστικές μεθόδους μεταποίησης 
και παροχής υπηρεσιών· ζητεί να 
πραγματοποιηθεί μια λεπτομερέστερη 
ανάλυση κάθε οικοσυστήματος, 
συμπεριλαμβανομένων των ειδικών 
αναγκών κάθε τομέα που εμπεριέχεται σε 
κάθε οικοσύστημα, και να αναπτυχθούν 
τομεακά επενδυτικά σχέδια για τη 
μετάβασή τους· πιστεύει, επιπλέον, ότι η 
στήριξη της συνεργασίας μεταξύ της 
βιομηχανίας, της ακαδημαϊκής κοινότητας, 
των ΜΜΕ, των νεοφυών επιχειρήσεων, 
των συνδικαλιστικών οργανώσεων, της 
κοινωνίας των πολιτών, των οργανώσεων 
τελικών χρηστών και όλων των άλλων 
συμφεροντούχων θα είναι καίριας 
σημασίας για την επίλυση των αδυναμιών 
της αγοράς και την υποστήριξη των 
προσπαθειών για πέρασμα από την 
«κοιλάδα του θανάτου», μεταξύ άλλων σε 
τομείς που δεν καλύπτονται ακόμη από 
βιομηχανικά συμφέροντα·

Or. en

Τροπολογία 636
Grzegorz Tobiszowski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
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Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. είναι της άποψης ότι τα 
οικοσυστήματα θα αποτελέσουν βασικά 
στοιχεία της επόμενης βιομηχανικής 
επανάστασης, προσφέροντας οικονομικά 
προσιτή και καθαρότερη ενέργεια, 
μετασχηματιστικές μεθόδους μεταποίησης 
και παροχής υπηρεσιών· πιστεύει, 
επιπλέον, ότι η στήριξη της συνεργασίας 
μεταξύ της βιομηχανίας, της ακαδημαϊκής 
κοινότητας, των ΜΜΕ, των νεοφυών 
επιχειρήσεων, των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων, της κοινωνίας των πολιτών, 
των οργανώσεων τελικών χρηστών και 
όλων των άλλων συμφεροντούχων θα είναι 
καίριας σημασίας για την επίλυση των 
αδυναμιών της αγοράς και την υποστήριξη 
των προσπαθειών για πέρασμα από την 
«κοιλάδα του θανάτου», μεταξύ άλλων σε 
τομείς που δεν καλύπτονται ακόμη από 
βιομηχανικά συμφέροντα·

21. είναι της άποψης ότι τα 
οικοσυστήματα θα αποτελέσουν βασικά 
στοιχεία της επόμενης βιομηχανικής 
επανάστασης, προσφέροντας οικονομικά 
προσιτή και καθαρότερη ενέργεια, 
μετασχηματιστικές μεθόδους μεταποίησης 
και παροχής υπηρεσιών· ζητεί να 
πραγματοποιηθεί μια λεπτομερέστερη 
ανάλυση κάθε οικοσυστήματος, 
συμπεριλαμβανομένων των ειδικών 
αναγκών κάθε τομέα που εμπεριέχεται σε 
κάθε οικοσύστημα, και να αναπτυχθούν 
τομεακά επενδυτικά σχέδια για τη 
μετάβασή τους· πιστεύει, επιπλέον, ότι η 
στήριξη της συνεργασίας μεταξύ της 
βιομηχανίας, της ακαδημαϊκής κοινότητας, 
των ΜΜΕ, των νεοφυών επιχειρήσεων, 
των συνδικαλιστικών οργανώσεων, της 
κοινωνίας των πολιτών, των οργανώσεων 
τελικών χρηστών και όλων των άλλων 
συμφεροντούχων θα είναι καίριας 
σημασίας για την επίλυση των αδυναμιών 
της αγοράς και την υποστήριξη των 
προσπαθειών για πέρασμα από την 
«κοιλάδα του θανάτου», μεταξύ άλλων σε 
τομείς που δεν καλύπτονται ακόμη από 
βιομηχανικά συμφέροντα·

Or. en

Τροπολογία 637
Marek Paweł Balt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. είναι της άποψης ότι τα 21. είναι της άποψης ότι τα 
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οικοσυστήματα θα αποτελέσουν βασικά 
στοιχεία της επόμενης βιομηχανικής 
επανάστασης, προσφέροντας οικονομικά 
προσιτή και καθαρότερη ενέργεια, 
μετασχηματιστικές μεθόδους μεταποίησης 
και παροχής υπηρεσιών· πιστεύει, 
επιπλέον, ότι η στήριξη της συνεργασίας 
μεταξύ της βιομηχανίας, της ακαδημαϊκής 
κοινότητας, των ΜΜΕ, των νεοφυών 
επιχειρήσεων, των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων, της κοινωνίας των πολιτών, 
των οργανώσεων τελικών χρηστών και 
όλων των άλλων συμφεροντούχων θα είναι 
καίριας σημασίας για την επίλυση των 
αδυναμιών της αγοράς και την υποστήριξη 
των προσπαθειών για πέρασμα από την 
«κοιλάδα του θανάτου», μεταξύ άλλων σε 
τομείς που δεν καλύπτονται ακόμη από 
βιομηχανικά συμφέροντα·

οικοσυστήματα θα αποτελέσουν βασικά 
στοιχεία της επόμενης βιομηχανικής 
επανάστασης, προσφέροντας οικονομικά 
προσιτή και καθαρότερη ενέργεια, 
μετασχηματιστικές μεθόδους μεταποίησης 
και παροχής υπηρεσιών· ζητεί να 
πραγματοποιηθεί μια λεπτομερέστερη 
ανάλυση κάθε οικοσυστήματος, 
συμπεριλαμβανομένων των ειδικών 
αναγκών κάθε τομέα που εμπεριέχεται σε 
κάθε οικοσύστημα, και να αναπτυχθούν 
τομεακά επενδυτικά σχέδια για τη 
μετάβασή τους· πιστεύει, επιπλέον, ότι η 
στήριξη της συνεργασίας μεταξύ της 
βιομηχανίας, της ακαδημαϊκής κοινότητας, 
των ΜΜΕ, των νεοφυών επιχειρήσεων, 
των συνδικαλιστικών οργανώσεων, της 
κοινωνίας των πολιτών, των οργανώσεων 
τελικών χρηστών και όλων των άλλων 
συμφεροντούχων θα είναι καίριας 
σημασίας για την επίλυση των αδυναμιών 
της αγοράς και την υποστήριξη των 
προσπαθειών για πέρασμα από την 
«κοιλάδα του θανάτου», μεταξύ άλλων σε 
τομείς που δεν καλύπτονται ακόμη από 
βιομηχανικά συμφέροντα·

Or. en

Τροπολογία 638
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Γιώργος Γεωργίου, Sandra Pereira
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. είναι της άποψης ότι τα 
οικοσυστήματα θα αποτελέσουν βασικά 
στοιχεία της επόμενης βιομηχανικής 
επανάστασης, προσφέροντας οικονομικά 
προσιτή και καθαρότερη ενέργεια, 
μετασχηματιστικές μεθόδους μεταποίησης 
και παροχής υπηρεσιών· πιστεύει, 
επιπλέον, ότι η στήριξη της συνεργασίας 
μεταξύ της βιομηχανίας, της ακαδημαϊκής 

21. είναι της άποψης ότι τα 
οικοσυστήματα θα αποτελέσουν βασικά 
στοιχεία της επόμενης βιομηχανικής 
επανάστασης, προσφέροντας οικονομικά 
προσιτή και καθαρότερη ενέργεια, 
μετασχηματιστικές μεθόδους μεταποίησης 
και παροχής υπηρεσιών· πιστεύει, 
επιπλέον, ότι η στήριξη της συνεργασίας 
μεταξύ της βιομηχανίας, της ακαδημαϊκής 
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κοινότητας, των ΜΜΕ, των νεοφυών 
επιχειρήσεων, των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων, της κοινωνίας των πολιτών, 
των οργανώσεων τελικών χρηστών και 
όλων των άλλων συμφεροντούχων θα είναι 
καίριας σημασίας για την επίλυση των 
αδυναμιών της αγοράς και την υποστήριξη 
των προσπαθειών για πέρασμα από την 
«κοιλάδα του θανάτου», μεταξύ άλλων σε 
τομείς που δεν καλύπτονται ακόμη από 
βιομηχανικά συμφέροντα·

κοινότητας, των ΜΜΕ, των νεοφυών 
επιχειρήσεων, των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων, της κοινωνίας των πολιτών, 
των οργανώσεων τελικών χρηστών και 
όλων των άλλων συμφεροντούχων θα είναι 
καίριας σημασίας για την επίλυση των 
αδυναμιών της αγοράς και την υποστήριξη 
των προσπαθειών για πέρασμα από την 
«κοιλάδα του θανάτου», και, παράλληλα, 
για να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι, σε 
καμία περίπτωση, δεν θα είναι αυτοί που 
θα επιβαρυνθούν λόγω αυτών των 
προσπαθειών, μεταξύ άλλων σε τομείς που 
δεν καλύπτονται ακόμη από βιομηχανικά 
συμφέροντα·

Or. en

Τροπολογία 639
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. είναι της άποψης ότι τα 
οικοσυστήματα θα αποτελέσουν βασικά 
στοιχεία της επόμενης βιομηχανικής 
επανάστασης, προσφέροντας οικονομικά 
προσιτή και καθαρότερη ενέργεια, 
μετασχηματιστικές μεθόδους μεταποίησης 
και παροχής υπηρεσιών· πιστεύει, 
επιπλέον, ότι η στήριξη της συνεργασίας 
μεταξύ της βιομηχανίας, της ακαδημαϊκής 
κοινότητας, των ΜΜΕ, των νεοφυών 
επιχειρήσεων, των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων, της κοινωνίας των πολιτών, 
των οργανώσεων τελικών χρηστών και 
όλων των άλλων συμφεροντούχων θα είναι 
καίριας σημασίας για την επίλυση των 
αδυναμιών της αγοράς και την υποστήριξη 
των προσπαθειών για πέρασμα από την 
«κοιλάδα του θανάτου», μεταξύ άλλων σε 
τομείς που δεν καλύπτονται ακόμη από 

21. είναι της άποψης ότι η 
συγκέντρωση όλων των σχετικών 
συμφεροντούχων σε βιομηχανικά 
οικοσυστήματα είναι ζωτικής σημασίας 
για την προετοιμασία της επόμενης 
βιομηχανικής επανάστασης, προσφέροντας 
οικονομικά προσιτή και ανανεώσιμη 
ενέργεια, μετασχηματιστικές μεθόδους 
μεταποίησης και παροχής υπηρεσιών· 
επιπλέον, πιστεύει ότι η στήριξη της 
συνεργασίας μεταξύ της βιομηχανίας, της 
ακαδημαϊκής κοινότητας, των ΜΜΕ, των 
νεοφυών επιχειρήσεων, των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, της 
κοινωνίας των πολιτών, των οργανώσεων 
τελικών χρηστών και όλων των άλλων 
συμφεροντούχων θα είναι καίριας 
σημασίας για την επίλυση των αδυναμιών 
της αγοράς και την υποστήριξη του 
περάσματος από την «κοιλάδα του 
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βιομηχανικά συμφέροντα· θανάτου», και σε τομείς που δεν 
καλύπτονται ακόμη από βιομηχανικά 
συμφέροντα, αλλά έχουν υψηλή 
προστιθέμενη αξία για την κοινωνία·

Or. en

Τροπολογία 640
Miapetra Kumpula-Natri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. είναι της άποψης ότι τα 
οικοσυστήματα θα αποτελέσουν βασικά 
στοιχεία της επόμενης βιομηχανικής 
επανάστασης, προσφέροντας οικονομικά 
προσιτή και καθαρότερη ενέργεια, 
μετασχηματιστικές μεθόδους μεταποίησης 
και παροχής υπηρεσιών· πιστεύει, 
επιπλέον, ότι η στήριξη της συνεργασίας 
μεταξύ της βιομηχανίας, της ακαδημαϊκής 
κοινότητας, των ΜΜΕ, των νεοφυών 
επιχειρήσεων, των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων, της κοινωνίας των πολιτών, 
των οργανώσεων τελικών χρηστών και 
όλων των άλλων συμφεροντούχων θα είναι 
καίριας σημασίας για την επίλυση των 
αδυναμιών της αγοράς και την υποστήριξη 
των προσπαθειών για πέρασμα από την 
«κοιλάδα του θανάτου», μεταξύ άλλων σε 
τομείς που δεν καλύπτονται ακόμη από 
βιομηχανικά συμφέροντα·

21. είναι της άποψης ότι τα 
οικοσυστήματα που βασίζονται σε 
δεδομένα θα αποτελέσουν βασικά στοιχεία 
της επόμενης βιομηχανικής επανάστασης, 
αξιοποιώντας την προηγμένη και έξυπνη 
παραγωγή, προσφέροντας οικονομικά 
προσιτή και καθαρότερη ενέργεια, 
μετασχηματιστικές μεθόδους μεταποίησης, 
τεχνολογίας λογισμικού και παροχής 
υπηρεσιών· πιστεύει, επιπλέον, ότι η 
στήριξη της συνεργασίας μεταξύ της 
βιομηχανίας, της ακαδημαϊκής κοινότητας, 
των ΜΜΕ, των νεοφυών επιχειρήσεων, 
των συνδικαλιστικών οργανώσεων, της 
κοινωνίας των πολιτών, των οργανώσεων 
τελικών χρηστών και όλων των άλλων 
συμφεροντούχων θα είναι καίριας 
σημασίας για την επίλυση των αδυναμιών 
της αγοράς και την υποστήριξη των 
προσπαθειών για πέρασμα από την 
«κοιλάδα του θανάτου», μεταξύ άλλων σε 
τομείς που δεν καλύπτονται ακόμη από 
βιομηχανικά συμφέροντα·

Or. en

Τροπολογία 641
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. είναι της άποψης ότι τα 
οικοσυστήματα θα αποτελέσουν βασικά 
στοιχεία της επόμενης βιομηχανικής 
επανάστασης, προσφέροντας οικονομικά 
προσιτή και καθαρότερη ενέργεια, 
μετασχηματιστικές μεθόδους μεταποίησης 
και παροχής υπηρεσιών· πιστεύει, 
επιπλέον, ότι η στήριξη της συνεργασίας 
μεταξύ της βιομηχανίας, της 
ακαδημαϊκής κοινότητας, των ΜΜΕ, των 
νεοφυών επιχειρήσεων, των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, της 
κοινωνίας των πολιτών, των οργανώσεων 
τελικών χρηστών και όλων των άλλων 
συμφεροντούχων θα είναι καίριας 
σημασίας για την επίλυση των αδυναμιών 
της αγοράς και την υποστήριξη των 
προσπαθειών για πέρασμα από την 
«κοιλάδα του θανάτου», μεταξύ άλλων σε 
τομείς που δεν καλύπτονται ακόμη από 
βιομηχανικά συμφέροντα·

21. είναι της άποψης ότι τα 
οικοσυστήματα θα αποτελέσουν βασικά 
στοιχεία της επόμενης βιομηχανικής 
επανάστασης, προσφέροντας οικονομικά 
προσιτή και καθαρότερη ενέργεια, 
μετασχηματιστικές μεθόδους μεταποίησης 
και παροχής υπηρεσιών· πιστεύει, 
επιπλέον, ότι η στήριξη δεοντολογικών 
μοντέλων συνεργασίας μεταξύ των 
διάφορων φορέων που ασχολούνται με 
δραστηριότητες έρευνας και 
εμπορευματοποίησης μέσω των οποίων 
δημόσιες αρχές, πανεπιστήμια, πολύ 
μικρές επιχειρήσεις και ΜΜΕ 
συγκεντρώνονται για να ενθαρρύνουν την 
καινοτομία· είναι της άποψης ότι τα 
οικοσυστήματα θα είναι καίριας σημασίας 
στοιχεία της επόμενης βιομηχανικής 
επανάστασης, καθώς θα προσφέρουν 
οικονομικά προσιτές και καθαρότερες 
πηγές ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 642
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. είναι της άποψης ότι τα 
οικοσυστήματα θα αποτελέσουν βασικά 
στοιχεία της επόμενης βιομηχανικής 
επανάστασης, προσφέροντας οικονομικά 
προσιτή και καθαρότερη ενέργεια, 
μετασχηματιστικές μεθόδους μεταποίησης 
και παροχής υπηρεσιών· πιστεύει, 
επιπλέον, ότι η στήριξη της συνεργασίας 
μεταξύ της βιομηχανίας, της ακαδημαϊκής 
κοινότητας, των ΜΜΕ, των νεοφυών 

21. είναι της άποψης ότι τα 
αντιπροσωπευτικά οικοσυστήματα θα 
αποτελέσουν βασικά στοιχεία της 
επόμενης βιομηχανικής επανάστασης, 
προσφέροντας οικονομικά προσιτή και 
ανανεώσιμη ενέργεια, μετασχηματιστικές 
μεθόδους μεταποίησης και παροχής 
υπηρεσιών· πιστεύει, επιπλέον, ότι η 
στήριξη της συνεργασίας μεταξύ της 
βιομηχανίας, της ακαδημαϊκής κοινότητας, 
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επιχειρήσεων, των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων, της κοινωνίας των πολιτών, 
των οργανώσεων τελικών χρηστών και 
όλων των άλλων συμφεροντούχων θα είναι 
καίριας σημασίας για την επίλυση των 
αδυναμιών της αγοράς και την υποστήριξη 
των προσπαθειών για πέρασμα από την 
«κοιλάδα του θανάτου», μεταξύ άλλων σε 
τομείς που δεν καλύπτονται ακόμη από 
βιομηχανικά συμφέροντα·

των ΜΜΕ, των νεοφυών επιχειρήσεων, 
των συνδικαλιστικών οργανώσεων, της 
κοινωνίας των πολιτών, των οργανώσεων 
τελικών χρηστών και όλων των άλλων 
συμφεροντούχων θα είναι καίριας 
σημασίας για μια δημοκρατική μετάβαση, 
για την επίλυση των αδυναμιών της αγοράς 
και την υποστήριξη των προσπαθειών για 
πέρασμα από την «κοιλάδα του θανάτου», 
μεταξύ άλλων σε τομείς που δεν 
καλύπτονται ακόμη από βιομηχανικά 
συμφέροντα·

Or. en

Τροπολογία 643
Christian Ehler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. είναι της άποψης ότι τα 
οικοσυστήματα θα αποτελέσουν βασικά 
στοιχεία της επόμενης βιομηχανικής 
επανάστασης, προσφέροντας οικονομικά 
προσιτή και καθαρότερη ενέργεια, 
μετασχηματιστικές μεθόδους μεταποίησης 
και παροχής υπηρεσιών· πιστεύει, 
επιπλέον, ότι η στήριξη της συνεργασίας 
μεταξύ της βιομηχανίας, της ακαδημαϊκής 
κοινότητας, των ΜΜΕ, των νεοφυών 
επιχειρήσεων, των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων, της κοινωνίας των πολιτών, 
των οργανώσεων τελικών χρηστών και 
όλων των άλλων συμφεροντούχων θα είναι 
καίριας σημασίας για την επίλυση των 
αδυναμιών της αγοράς και την υποστήριξη 
των προσπαθειών για πέρασμα από την 
«κοιλάδα του θανάτου», μεταξύ άλλων σε 
τομείς που δεν καλύπτονται ακόμη από 
βιομηχανικά συμφέροντα·

21. είναι της άποψης ότι τα 
οικοσυστήματα θα αποτελέσουν βασικά 
στοιχεία της επόμενης βιομηχανικής 
επανάστασης, προσφέροντας οικονομικά 
προσιτή και καθαρότερη ενέργεια, 
μετασχηματιστικές μεθόδους μεταποίησης 
και παροχής υπηρεσιών· πιστεύει, 
επιπλέον, ότι η στήριξη της συνεργασίας 
μεταξύ της βιομηχανίας, της ακαδημαϊκής 
κοινότητας, των ΜΜΕ, των νεοφυών 
επιχειρήσεων, των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων, των δημιουργών, της 
κοινωνίας των πολιτών, των οργανώσεων 
τελικών χρηστών και όλων των άλλων 
συμφεροντούχων θα είναι καίριας 
σημασίας για την επίλυση των αδυναμιών 
της αγοράς και την υποστήριξη των 
προσπαθειών για πέρασμα από την 
«κοιλάδα του θανάτου», μεταξύ άλλων σε 
τομείς που δεν καλύπτονται ακόμη από 
βιομηχανικά συμφέροντα·

Or. en
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Τροπολογία 644
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. είναι της άποψης ότι τα 
οικοσυστήματα θα αποτελέσουν βασικά 
στοιχεία της επόμενης βιομηχανικής 
επανάστασης, προσφέροντας οικονομικά 
προσιτή και καθαρότερη ενέργεια, 
μετασχηματιστικές μεθόδους μεταποίησης 
και παροχής υπηρεσιών· πιστεύει, 
επιπλέον, ότι η στήριξη της συνεργασίας 
μεταξύ της βιομηχανίας, της ακαδημαϊκής 
κοινότητας, των ΜΜΕ, των νεοφυών 
επιχειρήσεων, των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων, της κοινωνίας των πολιτών, 
των οργανώσεων τελικών χρηστών και 
όλων των άλλων συμφεροντούχων θα είναι 
καίριας σημασίας για την επίλυση των 
αδυναμιών της αγοράς και την υποστήριξη 
των προσπαθειών για πέρασμα από την 
«κοιλάδα του θανάτου», μεταξύ άλλων σε 
τομείς που δεν καλύπτονται ακόμη από 
βιομηχανικά συμφέροντα·

21. είναι της άποψης ότι τα 
οικοσυστήματα θα αποτελέσουν βασικά 
στοιχεία της επόμενης βιομηχανικής 
επανάστασης, προσφέροντας οικονομικά 
προσιτή ενέργεια, μετασχηματιστικές 
μεθόδους μεταποίησης και παροχής 
υπηρεσιών· πιστεύει, επιπλέον, ότι η 
στήριξη της συνεργασίας μεταξύ της 
βιομηχανίας, της ακαδημαϊκής κοινότητας, 
των ΜΜΕ, των νεοφυών επιχειρήσεων, 
των συνδικαλιστικών οργανώσεων, της 
κοινωνίας των πολιτών, των οργανώσεων 
τελικών χρηστών και όλων των άλλων 
συμφεροντούχων θα είναι καίριας 
σημασίας για την επίλυση των αδυναμιών 
της αγοράς και την υποστήριξη των 
προσπαθειών για πέρασμα από την 
«κοιλάδα του θανάτου», μεταξύ άλλων σε 
τομείς που δεν καλύπτονται ακόμη από 
βιομηχανικά συμφέροντα·

Or. en

Τροπολογία 645
Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. είναι της άποψης ότι τα 
οικοσυστήματα θα αποτελέσουν βασικά 
στοιχεία της επόμενης βιομηχανικής 
επανάστασης, προσφέροντας οικονομικά 
προσιτή και καθαρότερη ενέργεια, 
μετασχηματιστικές μεθόδους μεταποίησης 

21. είναι της άποψης ότι τα 
οικοσυστήματα θα αποτελέσουν βασικά 
στοιχεία της επόμενης βιομηχανικής 
επανάστασης, προσφέροντας οικονομικά 
προσιτή και καθαρή ενέργεια, 
μετασχηματιστικές μεθόδους μεταποίησης 
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και παροχής υπηρεσιών· πιστεύει, 
επιπλέον, ότι η στήριξη της συνεργασίας 
μεταξύ της βιομηχανίας, της ακαδημαϊκής 
κοινότητας, των ΜΜΕ, των νεοφυών 
επιχειρήσεων, των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων, της κοινωνίας των πολιτών, 
των οργανώσεων τελικών χρηστών και 
όλων των άλλων συμφεροντούχων θα είναι 
καίριας σημασίας για την επίλυση των 
αδυναμιών της αγοράς και την υποστήριξη 
των προσπαθειών για πέρασμα από την 
«κοιλάδα του θανάτου», μεταξύ άλλων σε 
τομείς που δεν καλύπτονται ακόμη από 
βιομηχανικά συμφέροντα·

και παροχής υπηρεσιών· επιπλέον, 
πιστεύει ότι η στήριξη της συνεργασίας 
μεταξύ της βιομηχανίας, της ακαδημαϊκής 
κοινότητας, των ΜΜΕ, των νεοφυών 
επιχειρήσεων, των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων, της κοινωνίας των πολιτών, 
των οργανώσεων τελικών χρηστών και 
όλων των άλλων συμφεροντούχων θα είναι 
καίριας σημασίας για την επίλυση των 
αδυναμιών της αγοράς και την υποστήριξη 
του περάσματος από την «κοιλάδα του 
θανάτου», και σε τομείς που δεν 
καλύπτονται ακόμη από βιομηχανικά 
συμφέροντα·

Or. en

Τροπολογία 646
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. εκφράζει τη λύπη του για την 
έλλειψη διαφάνειας στη διαδικασία 
προσδιορισμού των οικοσυστημάτων, για 
την έλλειψη ενός σαφούς ρόλου για το 
βιομηχανικό φόρουμ και τις συμμαχίες, 
και για τις περιορισμένες πληροφορίες 
που τίθενται στη διάθεση του κοινού· 
υπενθυμίζει ότι η προσέγγιση των 
οικοσυστημάτων θα πρέπει να έχει στόχο 
τη συμμετοχή όλων των σχετικών 
οικονομικών και κοινωνικών 
συμφεροντούχων, συμπεριλαμβανομένης 
της κοινωνίας των πολιτών, με ολιστικό 
και διαφανή τρόπο, για την ενθάρρυνση 
ανοιχτών συζητήσεων και συνολικών 
λύσεων που λειτουργούν για τον καθένα· 
ζητεί, επομένως, από την Επιτροπή να 
εξασφαλίσει τη διαφάνεια των 
βιομηχανικών οικοσυστημάτων και έναν 
σαφή ρόλο για την κοινωνία των 
πολιτών·, τις οργανώσεις καταναλωτών 
και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις στη 
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συνολική διακυβέρνηση και υλοποίηση 
της βιομηχανικής στρατηγικής και 
οποιωνδήποτε άλλων σχετικών 
νομοθετικών πράξεων ή πρωτοβουλιών·

Or. en

Τροπολογία 647
Pietro Fiocchi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. καλεί την Επιτροπή να συστήσει 
ένα φόρουμ υψηλού επιπέδου σχετικά με 
τη βελτίωση της πρόσβασης σε 
καινοτομία στην υγεία, με τη συμμετοχή 
των σχετικών συμφεροντούχων, των 
κρατών μελών και της Επιτροπής, 
δεδομένων των αντίστοιχων τομέων 
αρμοδιότητάς τους, για την ανάπτυξη 
πολυμερών λύσεων όσον αφορά την 
εισαγωγή νέων τεχνολογιών στα 
συστήματα υγείας και για τη μείωση του 
χρόνου αναμονής των ασθενών στην 
Ευρώπη για την πρόσβαση σε νέες 
θεραπείες· τονίζει ότι ένα φόρουμ υψηλού 
επιπέδου θα έδινε επίσης τη δυνατότητα 
να διενεργηθεί μια ολοκληρωμένη 
συζήτηση και ανάλυση των βασικών 
αιτίων της έλλειψης ισότητας όσον 
αφορά την πρόσβαση των ασθενών σε 
θεραπείες και τον εφοδιασμό τους με 
φάρμακα, λαμβανομένου υπόψη, επίσης, 
του κατακερματισμού της ενιαίας αγοράς 
της ΕΕ και των διαφορετικών εθνικών 
προσεγγίσεων όσον αφορά την 
τιμολόγηση των φαρμάκων και την 
επιστροφή των δαπανών για φάρμακα, 
καθώς και τις επενδύσεις στην 
υγειονομική περίθαλψη και την οργάνωσή 
της.

Or. en
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Τροπολογία 648
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Pierre Karleskind, Martina Dlabajová, Bernard 
Guetta, Stéphane Bijoux, Fabienne Keller, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, 
Fredrick Federley, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. επισημαίνει 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 
προσέγγιση για τη διασφάλιση του 
ηγετικού ρόλου στη βιομηχανία·

Or. en

Τροπολογία 649
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Γιώργος Γεωργίου, Sandra Pereira
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. καλεί την Επιτροπή να παρέχει 
ενδογενή ανάπτυξη στην Ευρώπη, με τον 
προσανατολισμό της αξίας μέσω της 
κατανάλωσης και των επενδύσεων· 
πιστεύει ότι η χρηματιστηριοποίηση 
συνιστά απειλή για τους μισθούς και τις 
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επενδύσεις, καθώς προσελκύει κέρδη από 
τις βιομηχανίες προς τους μετόχους· 
θεωρεί ότι οι δημοσιονομικές πολιτικές 
και η διεθνής συνεργασία σε αυτό το 
ζήτημα θα πρέπει να περιορίζουν τις 
χρηματοοικονομικές στρατηγικές των 
επιχειρήσεων, έτσι ώστε να προωθούν 
την κατανομή των πλεονασμάτων προς 
όφελος των εργαζομένων και των 
επενδύσεων αντί των μετόχων·

Or. en

Τροπολογία 650
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. αναγνωρίζει ότι ο φαρμακευτικός 
κλάδος που βασίζεται στην έρευνα είναι 
απαραίτητος και συμβάλλει στη 
διασφάλιση ποιοτικής παραγωγής και 
εφοδιασμού φαρμάκων για όλους τους 
ασθενείς που τα χρειάζονται, στη 
διασφάλιση μελλοντικής καινοτομίας για 
την αντιμετώπιση αναγκών που 
εκκρεμούν και αναμένουν λύση, καθώς 
και στην υποστήριξη της 
ανθεκτικότητας, της ικανότητας 
ανταπόκρισης και της ετοιμότητας των 
συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης 
όσον αφορά την αντιμετώπιση 
μελλοντικών προκλήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των πανδημιών·

Or. en

Τροπολογία 651
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. καλεί την Επιτροπή να 
εξασφαλίσει μια ισόρροπη εκπροσώπηση, 
εντός του βιομηχανικού φόρουμ, των 
σχετικών συμφεροντούχων και 
επιχειρηματικών εταίρων για καθένα από 
τα δεκατέσσερα στρατηγικά βιομηχανικά 
οικοσυστήματα· απαιτεί να εξασφαλιστεί 
η πλήρης συμμετοχών των οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών και 
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, και να 
υπάρξει ισορροπία μεταξύ των δημόσιων, 
των κοινωνικών και των ιδιωτικών 
συμφερόντων εντός του βιομηχανικού 
φόρουμ·

Or. en

Τροπολογία 652
François-Xavier Bellamy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. επισημαίνει ότι η επένδυση σε 
βασικές αλυσίδες αξίας θα διαδραματίσει 
κρίσιμο ρόλο για τη διατήρηση της 
μελλοντικής στρατηγικής αυτονομίας 
μας· πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να 
δοθεί προτεραιότητα σε επενδύσεις σε 
κλάδους που είναι ζωτικής σημασίας για 
τη στρατηγική αυτονομία μας, όπως της 
ασφάλειας, της άμυνας, της επισιτιστικής 
κυριαρχίας και της υγείας·

Or. en

Τροπολογία 653
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Γιώργος Γεωργίου, Sandra Pereira
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21β. θεωρεί ότι χρειάζεται να γίνουν 
άλματα σε τομείς που είναι ουσιώδεις για 
την εξασφάλιση της αυτονομίας της 
πολιτικής της ΕΕ στους τομείς της 
υγείας, της ασφάλειας, των μεταφορών 
και των υποδομών, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη 
ανάπτυξή τους· ζητεί από την Επιτροπή 
να εκπονήσει πολιτική σε βασικούς 
ουσιώδεις τομείς για να εξισορροπηθεί η 
ανάπτυξη των εν λόγω κλάδων ανά την 
Ευρώπη, η οποία πολιτική θα συζητηθεί 
σε ομάδες εργασίας συμφεροντούχων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
προαναφερθέντων συμφεροντούχων· 
ζητεί να δημιουργηθούν, σε κάθε 
προσδιορισθέντα βασικό τομέα, δημόσιες 
πλατφόρμες έρευνας και ανάπτυξης και 
έρευνας και τεχνολογίας, στις οποίες οι 
προαναφερθέντες συμφεροντούχοι 
μπορούν να προσδιορίζουν και να 
υποστηρίζουν καινοτομίες σε προϊόντα 
και διεργασίες που ικανοποιούν τις 
σχετικές ανάγκες των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 654
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri 
Pekkarinen, Valérie Hayer, Bernard Guetta, Stéphane Bijoux, Fabienne Keller, Izaskun 
Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. θεωρεί ότι οι δημόσιες συμβάσεις 
αποτελούν σημαντική κινητήρια δύναμη 
για τον μετασχηματισμό της βιομηχανίας· 
καλεί την Επιτροπή να μελετήσει τρόπους 

22. θεωρεί ότι οι δημόσιες συμβάσεις 
αποτελούν σημαντική κινητήρια δύναμη 
για τον μετασχηματισμό της βιομηχανίας· 
καλεί την Επιτροπή να μελετήσει τρόπους 
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για την πλήρη αξιοποίηση της μόχλευσης 
των δημόσιων δαπανών και επενδύσεων 
για την επίτευξη των στόχων πολιτικής, 
μεταξύ άλλων με την υποχρεωτική 
εφαρμογή περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών κριτηρίων στις δημόσιες 
συμβάσεις· καλεί επίσης την Επιτροπή να 
πιέσει για ένα πιο φιλόδοξο μηχανισμό για 
τις διεθνείς δημόσιες συμβάσεις που θα 
προβλέπει αμοιβαιότητα και αμοιβαία 
πρότυπα·

για την πλήρη αξιοποίηση της μόχλευσης 
των δημόσιων δαπανών και επενδύσεων 
για την επίτευξη των στόχων πολιτικής, 
μεταξύ άλλων με την υποχρεωτική 
εφαρμογή περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών κριτηρίων στις δημόσιες 
συμβάσεις και τη θέσπιση υποχρεώσεων 
υποβολής στοιχείων για την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη· καλεί τις αναθέτουσες 
αρχές να χρησιμοποιούν συστηματικά μια 
προσέγγιση με βάση τη βέλτιστη σχέση 
τιμής-ποιότητας καθ’ όλη τη διάρκεια 
ζωής των προϊόντων και των υπηρεσιών· 
ενθαρρύνει τις αναθέτουσες αρχές να 
χρησιμοποιούν τη διάταξη (άρθρο 85 της 
οδηγίας περί των επιχειρήσεων κοινής 
ωφελείας) η οποία δίνει τη δυνατότητα 
απόρριψης προσφορών, εάν πάνω από το 
50 % της προστιθέμενης αξίας παρέχεται 
εκτός της ΕΕ, έτσι ώστε να ευνοούνται οι 
θέσεις εργασίες σε βιομηχανίες στην 
Ευρώπη· ζητεί από την Επιτροπή να 
εξασφαλίσει ότι προγράμματα 
επενδύσεων της ΕΕ δεν καταλήγουν σε 
επιχειρήσεις κρατικής ιδιοκτησίας σε 
τρίτες χώρες με αποτέλεσμα να υπάρχουν 
ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και 
αθέμιτος ανταγωνισμός· καλεί επίσης την 
Επιτροπή να πιέσει για ένα πιο φιλόδοξο 
μηχανισμό για τις διεθνείς δημόσιες 
συμβάσεις που θα προβλέπει αμοιβαιότητα 
και αμοιβαία πρότυπα, και να πιέσει ώστε 
να προτιμώνται οι ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις σε καθορισμένους 
στρατηγικούς τομείς·

Or. en

Τροπολογία 655
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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22. θεωρεί ότι οι δημόσιες συμβάσεις 
αποτελούν σημαντική κινητήρια δύναμη 
για τον μετασχηματισμό της βιομηχανίας· 
καλεί την Επιτροπή να μελετήσει τρόπους 
για την πλήρη αξιοποίηση της μόχλευσης 
των δημόσιων δαπανών και επενδύσεων 
για την επίτευξη των στόχων πολιτικής, 
μεταξύ άλλων με την υποχρεωτική 
εφαρμογή περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών κριτηρίων στις δημόσιες 
συμβάσεις· καλεί επίσης την Επιτροπή να 
πιέσει για ένα πιο φιλόδοξο μηχανισμό για 
τις διεθνείς δημόσιες συμβάσεις που θα 
προβλέπει αμοιβαιότητα και αμοιβαία 
πρότυπα·

22. θεωρεί ότι οι πράσινες και 
βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις αποτελούν 
σημαντική κινητήρια δύναμη για τον 
μετασχηματισμό της βιομηχανίας· καλεί 
την Επιτροπή να μελετήσει τρόπους για 
την πλήρη αξιοποίηση της μόχλευσης των 
δημόσιων δαπανών και επενδύσεων για 
την επίτευξη των στόχων πολιτικής, 
θεωρεί ότι οι δημόσιες συμβάσεις 
αποτελούν κεντρικό στοιχείο του σχεδίου 
οικονομικής ανάκαμψης της ΕΕ μέσω 
της προτεραιότητας σε οικολογικά 
καινοτόμα και βιώσιμα αγαθά και 
υπηρεσίες και της ενθάρρυνσης της 
ζήτησης για τέτοια αγαθά και υπηρεσίες, 
καθώς και της παροχής δυνατότητας 
μετεγκατάστασης βασικών στρατηγικών 
τομέων, όπως των προϊόντων που 
σχετίζονται με την υγεία και της 
γεωργίας, και της ενθάρρυνσης 
μικρότερων και βιώσιμων αλυσίδων 
εφοδιασμού· καλεί την Επιτροπή να 
καταστήσει υποχρεωτική την εφαρμογή 
περιβαλλοντικών, κοινωνικών και 
δεοντολογικών κριτηρίων στις δημόσιες 
συμβάσεις και να διασφαλίσει ότι οι 
ΜΜΕ έχουν πραγματική ευκαιρία να 
συμμετάσχουν στη σημαντική αγορά των 
δημόσιων συμβάσεων· προτρέπει 
περαιτέρω τα κράτη μέλη να αυξήσουν 
την ευαισθητοποίηση και να 
αξιοποιήσουν καλύτερα τα υφιστάμενα 
προγράμματα για την προώθηση των 
πράσινων υπηρεσιών στον τομέα των 
δημοσίων συμβάσεων· καλεί την 
Επιτροπή να πιέσει για ένα πιο φιλόδοξο 
μηχανισμό για τις διεθνείς δημόσιες 
συμβάσεις που θα προβλέπει πιο βιώσιμες 
και ανθεκτικές αλυσίδες αξίας, 
αμοιβαιότητα και αμοιβαία πρότυπα·

Or. en

Τροπολογία 656
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. θεωρεί ότι οι δημόσιες συμβάσεις 
αποτελούν σημαντική κινητήρια δύναμη 
για τον μετασχηματισμό της βιομηχανίας· 
καλεί την Επιτροπή να μελετήσει τρόπους 
για την πλήρη αξιοποίηση της μόχλευσης 
των δημόσιων δαπανών και επενδύσεων 
για την επίτευξη των στόχων πολιτικής, 
μεταξύ άλλων με την υποχρεωτική 
εφαρμογή περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών κριτηρίων στις δημόσιες 
συμβάσεις· καλεί επίσης την Επιτροπή να 
πιέσει για ένα πιο φιλόδοξο μηχανισμό για 
τις διεθνείς δημόσιες συμβάσεις που θα 
προβλέπει αμοιβαιότητα και αμοιβαία 
πρότυπα·

22. θεωρεί ότι οι δημόσιες συμβάσεις 
αποτελούν σημαντική κινητήρια δύναμη 
για τον μετασχηματισμό της βιομηχανίας· 
καλεί την Επιτροπή να μελετήσει τρόπους 
για την πλήρη αξιοποίηση της μόχλευσης 
των δημόσιων δαπανών και επενδύσεων 
για την επίτευξη των στόχων πολιτικής, 
μεταξύ άλλων με την υποχρεωτική 
εφαρμογή περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών κριτηρίων στις δημόσιες 
συμβάσεις και την καθιέρωση 
ευρωπαϊκής προτίμησης στους 
στρατηγικούς τομείς· καλεί επίσης την 
Επιτροπή να πιέσει για ένα πιο φιλόδοξο 
μηχανισμό για τις διεθνείς δημόσιες 
συμβάσεις που θα προβλέπει αμοιβαιότητα 
και αμοιβαία πρότυπα· καλεί την 
Επιτροπή να θεσπίσει νομοθεσία για την 
προώθηση της αγοράς ευρωπαϊκών 
προϊόντων («Buy European Act») 
προκειμένου να παράσχει στις 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ανάλογα μέσα 
με εκείνα των κυριότερων διεθνών 
ανταγωνιστών τους, ελλείψει παγκόσμιου 
μηχανισμού για την πρόσβαση στις 
δημόσιες συμβάσεις·

Or. fr

Τροπολογία 657
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. θεωρεί ότι οι δημόσιες συμβάσεις 
αποτελούν σημαντική κινητήρια δύναμη 
για τον μετασχηματισμό της βιομηχανίας· 
καλεί την Επιτροπή να μελετήσει τρόπους 
για την πλήρη αξιοποίηση της μόχλευσης 
των δημόσιων δαπανών και επενδύσεων 

22. θεωρεί ότι οι δημόσιες συμβάσεις 
αποτελούν σημαντική κινητήρια δύναμη 
για τον μετασχηματισμό της βιομηχανίας· 
καλεί την Επιτροπή να μελετήσει τρόπους 
για την πλήρη αξιοποίηση της μόχλευσης 
των δημόσιων δαπανών και επενδύσεων 
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για την επίτευξη των στόχων πολιτικής, 
μεταξύ άλλων με την υποχρεωτική 
εφαρμογή περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών κριτηρίων στις δημόσιες 
συμβάσεις· καλεί επίσης την Επιτροπή να 
πιέσει για ένα πιο φιλόδοξο μηχανισμό για 
τις διεθνείς δημόσιες συμβάσεις που θα 
προβλέπει αμοιβαιότητα και αμοιβαία 
πρότυπα·

για την επίτευξη των στόχων πολιτικής, 
μεταξύ άλλων με την υποχρεωτική 
εφαρμογή κριτηρίων βιωσιμότητας, 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
κριτηρίων, όπως της συνεκτίμησης του 
αποτυπώματος άνθρακα, της 
περιεκτικότητας σε ανακυκλωμένο υλικό 
και των συνθηκών εργασίας για την 
παραγωγή ενός τελικού προϊόντος για τον 
πλήρη κύκλο ζωής του, στις δημόσιες 
συμβάσεις· καλεί επίσης την Επιτροπή να 
πιέσει για ένα πιο φιλόδοξο μηχανισμό για 
τις διεθνείς δημόσιες συμβάσεις που θα 
προβλέπει αμοιβαιότητα και αμοιβαία 
πρότυπα·

Or. en

Τροπολογία 658
Dan Nica, Carlo Calenda, Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Tsvetelina Penkova, Romana Jerković

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. θεωρεί ότι οι δημόσιες συμβάσεις 
αποτελούν σημαντική κινητήρια δύναμη 
για τον μετασχηματισμό της βιομηχανίας· 
καλεί την Επιτροπή να μελετήσει τρόπους 
για την πλήρη αξιοποίηση της μόχλευσης 
των δημόσιων δαπανών και επενδύσεων 
για την επίτευξη των στόχων πολιτικής, 
μεταξύ άλλων με την υποχρεωτική 
εφαρμογή περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών κριτηρίων στις δημόσιες 
συμβάσεις· καλεί επίσης την Επιτροπή να 
πιέσει για ένα πιο φιλόδοξο μηχανισμό για 
τις διεθνείς δημόσιες συμβάσεις που θα 
προβλέπει αμοιβαιότητα και αμοιβαία 
πρότυπα·

22. θεωρεί ότι οι δημόσιες συμβάσεις 
αποτελούν σημαντική κινητήρια δύναμη 
για τον μετασχηματισμό της βιομηχανίας· 
καλεί την Επιτροπή να μελετήσει τρόπους 
για την πλήρη αξιοποίηση της μόχλευσης 
των δημόσιων δαπανών και επενδύσεων 
για την επίτευξη των στόχων πολιτικής, 
μεταξύ άλλων με την υποχρεωτική 
εφαρμογή περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών κριτηρίων στις δημόσιες 
συμβάσεις· καλεί επίσης την Επιτροπή να 
πιέσει για ένα πιο φιλόδοξο μηχανισμό για 
τις διεθνείς δημόσιες συμβάσεις που θα 
προβλέπει αμοιβαιότητα και αμοιβαία 
πρότυπα, το οποίο θα προωθεί τον 
σεβασμό για τη διανοητική ιδιοκτησία 
προκειμένου να ενθαρρύνει ξένους 
εμπορικούς εταίρους να δεσμευτούν για 
ένα εξίσου υψηλό επίπεδο προστασίας με 
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την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 659
Tom Berendsen
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, Μαρία 
Σπυράκη, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. θεωρεί ότι οι δημόσιες συμβάσεις 
αποτελούν σημαντική κινητήρια δύναμη 
για τον μετασχηματισμό της βιομηχανίας· 
καλεί την Επιτροπή να μελετήσει τρόπους 
για την πλήρη αξιοποίηση της μόχλευσης 
των δημόσιων δαπανών και επενδύσεων 
για την επίτευξη των στόχων πολιτικής, 
μεταξύ άλλων με την υποχρεωτική 
εφαρμογή περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών κριτηρίων στις δημόσιες 
συμβάσεις· καλεί επίσης την Επιτροπή να 
πιέσει για ένα πιο φιλόδοξο μηχανισμό για 
τις διεθνείς δημόσιες συμβάσεις που θα 
προβλέπει αμοιβαιότητα και αμοιβαία 
πρότυπα·

22. θεωρεί ότι οι δημόσιες συμβάσεις 
αποτελούν κινητήρια δύναμη για τον 
μετασχηματισμό της βιομηχανίας· καλεί 
την Επιτροπή να μελετήσει τρόπους για 
την πλήρη αξιοποίηση της μόχλευσης των 
δημόσιων δαπανών και επενδύσεων για 
την επίτευξη των στόχων πολιτικής, 
μεταξύ άλλων με την ενίσχυση κριτηρίων 
βιωσιμότητας και κοινωνικών κριτηρίων 
στις δημόσιες συμβάσεις· καλεί επίσης την 
Επιτροπή να πιέσει για ένα πιο φιλόδοξο 
μηχανισμό για τις διεθνείς δημόσιες 
συμβάσεις που θα προβλέπει αμοιβαιότητα 
και αμοιβαία πρότυπα· ενώ θα εστιάζει 
παράλληλα στην αποδοτικότητα και την 
προβλεψιμότητα του μηχανισμού, έτσι 
ώστε να εξασφαλιστούν ελεύθερο εμπόριο 
και ανταγωνιστικές τιμές για τους 
καταναλωτές στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 660
Carlo Calenda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. θεωρεί ότι οι δημόσιες συμβάσεις 
αποτελούν σημαντική κινητήρια δύναμη 
για τον μετασχηματισμό της βιομηχανίας· 
καλεί την Επιτροπή να μελετήσει τρόπους 
για την πλήρη αξιοποίηση της μόχλευσης 
των δημόσιων δαπανών και επενδύσεων 
για την επίτευξη των στόχων πολιτικής, 
μεταξύ άλλων με την υποχρεωτική 
εφαρμογή περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών κριτηρίων στις δημόσιες 
συμβάσεις· καλεί επίσης την Επιτροπή να 
πιέσει για ένα πιο φιλόδοξο μηχανισμό για 
τις διεθνείς δημόσιες συμβάσεις που θα 
προβλέπει αμοιβαιότητα και αμοιβαία 
πρότυπα·

22. θεωρεί ότι οι δημόσιες συμβάσεις 
αποτελούν σημαντική κινητήρια δύναμη 
για τον μετασχηματισμό της βιομηχανίας· 
καλεί την Επιτροπή να μελετήσει τρόπους 
για την πλήρη αξιοποίηση της μόχλευσης 
των δημόσιων δαπανών και επενδύσεων 
για την επίτευξη των στόχων πολιτικής, 
μεταξύ άλλων με την υποχρεωτική 
εφαρμογή περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών κριτηρίων στις δημόσιες 
συμβάσεις·

Or. en

Τροπολογία 661
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. θεωρεί ότι οι δημόσιες συμβάσεις 
αποτελούν σημαντική κινητήρια δύναμη 
για τον μετασχηματισμό της βιομηχανίας· 
καλεί την Επιτροπή να μελετήσει τρόπους 
για την πλήρη αξιοποίηση της μόχλευσης 
των δημόσιων δαπανών και επενδύσεων 
για την επίτευξη των στόχων πολιτικής, 
μεταξύ άλλων με την υποχρεωτική 
εφαρμογή περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών κριτηρίων στις δημόσιες 
συμβάσεις· καλεί επίσης την Επιτροπή να 
πιέσει για ένα πιο φιλόδοξο μηχανισμό για 
τις διεθνείς δημόσιες συμβάσεις που θα 
προβλέπει αμοιβαιότητα και αμοιβαία 
πρότυπα·

22. θεωρεί ότι οι πράσινες και 
βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις αποτελούν 
σημαντική κινητήρια δύναμη για τον 
μετασχηματισμό της βιομηχανίας· καλεί 
την Επιτροπή να μελετήσει τρόπους για 
την πλήρη αξιοποίηση της μόχλευσης των 
δημόσιων δαπανών και επενδύσεων για τη 
δημιουργία αγορών για προϊόντα και 
υπηρεσίες που έχουν ουδέτερο ισοζύγιο 
άνθρακα και είναι αποδοτικά από 
πλευράς χρήσης των πόρων και την 
επίτευξη των στόχων πολιτικής, μεταξύ 
άλλων με την υποχρεωτική εφαρμογή 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
κριτηρίων στις δημόσιες συμβάσεις· καλεί 
επίσης την Επιτροπή να πιέσει για ένα πιο 
φιλόδοξο μηχανισμό για τις διεθνείς 
δημόσιες συμβάσεις που θα προβλέπει 
αμοιβαιότητα και αμοιβαία πρότυπα·
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Or. en

Τροπολογία 662
Marek Paweł Balt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 – εδάφιο 1 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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) και να προωθήσει 
την κυκλική οικονομία —σύμφωνα με τις 
συστάσεις του γενικού σχεδίου της ΕΕ για 
τον ανταγωνιστικό μετασχηματισμό των 
ενεργοβόρων βιομηχανιών για το 2019 με 
τίτλο «2019 EU Masterplan for a 
competitive transformation of energy-
intensive industries»— για να συμβάλει 
στον εκτοπισμό των εισαγωγών από 
περιφέρειες υψηλότερης έντασης 
άνθρακα και να δώσει κίνητρα στους 
παγκόσμιους εμπορικούς εταίρους της 
ΕΕ για υψηλότερα επίπεδα φιλοδοξίας 
όσον αφορά τους κλιματικούς στόχους·

Or. en

Τροπολογία 663
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
τονωθεί η ανάπτυξη πρωτοπόρων 
αγορών και να θεσπιστούν κλιμακώσιμα 
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μέσα αύξησης της ζήτησης για βιώσιμα 
βιομηχανικά υλικά και προϊόντα, 
ειδικότερα με υψηλής απαιτήσεις 
κεφαλαιουχικών δαπανών· καλεί την 
Επιτροπή να θεσπίσει πιο φιλόδοξους και 
αποτελεσματικούς κανόνες, ποσοστώσεις 
και πρότυπα όσον αφορά τις απαιτήσεις 
σχετικά με τη μείωση των 
εκπομπών·αερίων του θερμοκηπίου, την 
ανακύκλωση, την εξοικονόμηση πόρων 
και ενέργειας, τη μηδενική ρύπανση και 
την κυκλική οικονομία για την 
υποστήριξη του πλαισίου πολιτικής για τα 
βιώσιμα προϊόντα· επισημαίνει την 
αναθεώρηση των προτύπων για τις 
συμβάσεις προμήθειας βασικών υλικών, 
όπως στην οικοδομική βιομηχανία, 
καθώς και τη θέσπιση εντολών αγοράς 
βιώσιμων προϊόντων και υλικών για 
μεγάλους καταναλωτές του ιδιωτικού 
τομέα, ποσοστώσεων για κλιματικά 
ουδέτερα προϊόντα και υλικά, 
συμπεριλαμβανομένου του χάλυβα 
μηδενικών ανθρακούχων εκπομπών και 
του σκυροδέματος χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών, καθώς την 
υποχρεωτική σήμανση της 
ανθεκτικότητας και της δυνατότητας 
επισκευής προϊόντων και τη βελτιωμένη 
ενημέρωση των καταναλωτών.

Or. en

Τροπολογία 664
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. είναι της άποψης ότι, για να είναι 
πραγματικά αποτελεσματικό το στάδιο 
της ανασυγκρότησης και του 
μετασχηματισμού, η δημόσια διοίκηση 
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θα πρέπει να διαδραματίσει βασικό ρόλο 
για την εξασφάλιση ενός φιλικού προς τις 
επιχειρήσεις οικονομικού περιβάλλοντος 
και τη μείωση της διοικητικής 
επιβάρυνσης των επιχειρήσεων, 
παράλληλα με τη διασφάλιση των 
υψηλότερων προτύπων διαφάνειας και 
ασφάλειας των εργαζομένων· πιστεύει ότι 
τα εργαλεία ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης, οι πολιτικές ψηφιακής 
καινοτομίας και η βελτίωση των 
ψηφιακών δεξιοτήτων θα πρέπει να 
προωθηθούν στον δημόσιο τομέα και 
μεταξύ των εργαζομένων του· καλεί την 
Επιτροπή να εξασφαλίσει την ανταλλαγή 
εθνικών και περιφερειακών βέλτιστων 
πρακτικών στον τομέα αυτόν, με 
συγκεκριμένη αναφορά στη δημόσια 
διαχείριση της οικονομικής 
ανταγωνιστικότητας·

Or. en

Τροπολογία 665
Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. υπενθυμίζει τη σημασία ενός 
βιώσιμου και ανταγωνιστικού κλάδου 
φαρμακοβιομηχανίας για την εξασφάλιση 
της βιώσιμης πρόσβασης των ασθενών σε 
φάρμακα, όπως αποδείχθηκε κατά τη 
διάρκεια της υγειονομικής κρίσης της 
νόσου Covid-19. Για να διασφαλιστούν οι 
υπάρχουσες επενδύσεις στην παραγωγή 
στην Ευρώπη, οι οποίες εξασφαλίζουν 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα, 
ανταγωνισμό και ασφάλεια εφοδιασμού, 
καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τα 
κράτη μέλη συγκεκριμένα μέσω της 
ανάπτυξης ειδικών κατευθυντήριων 
γραμμών της ΕΕ για τη βιώσιμη 
προμήθεια φαρμάκων, δυνάμει της 
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τρέχουσας οδηγίας για τις δημόσιες 
συμβάσεις, βάσει κριτηρίων πέραν της 
χαμηλότερης τιμής μόνο και, κυρίως, με 
την εφαρμογή των αποκαλούμενων 
κριτηρίων της πλέον συμφέρουσας από 
οικονομική άποψη προσφοράς·

Or. en

Τροπολογία 666
Dan Nica, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Tsvetelina Penkova, 
Romana Jerković

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. καλεί την Επιτροπή, για την 
καλύτερη υποστήριξη της ευρωπαϊκής 
έρευνας και καινοτομίας, να συνεχίσει να 
υποστηρίζει την ευελιξία στην 
αδειοδότηση, η οποία δίνει στους φορείς 
καινοτομίας τη δυνατότητα να παρέχουν 
άδεια χρήσης με τρόπο που 
αντικατοπτρίζει τις πολλές διαφορετικές 
χρήσεις της τεχνολογίας τους· Για να 
καταστεί η ΕΕ πρωτοπόρος στις 
τεχνολογίες 5G και 6G, οι ευρωπαϊκές 
εταιρείες πρέπει να λαμβάνουν εύλογη 
αποζημίωση, έτσι ώστε να μπορούν να 
συνεχίσουν τις προσπάθειες έρευνας και 
ανάπτυξης που καταβάλλουν· καλεί την 
Επιτροπή να εξετάσει τον αντίκτυπο που 
θα μπορούσε να έχει το σχέδιο δράσης για 
τη διανοητική ιδιοκτησία σε 
ευρωπαϊκούς φορείς που συμβάλλουν 
στην ανάπτυξη προτύπων·

Or. en

Τροπολογία 667
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο καθιέρωσης νόμου για την 
προώθηση της αγοράς ευρωπαϊκών 
προϊόντων (Buy European Act) για την 
υποστήριξη των Ευρωπαίων παραγωγών, 
ιδίως των ΜΜΕ, που έρχονται 
αντιμέτωποι με αυξανόμενο βαθμό 
ανταγωνισμού, ο οποίος προέρχεται ιδίως 
από χώρες με αναδυόμενες οικονομίες· 
τονίζει ότι ένας νόμος για την προώθηση 
της αγοράς ευρωπαϊκών προϊόντων είναι 
αναγκαίος απουσία ενός ισχυρού μέσου 
για τις διεθνείς δημόσιες συμβάσεις· 
υπενθυμίζει, εν προκειμένω, ότι η 
βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ 
επικεντρωνόταν πάντα σε υπερβολικό 
βαθμό στις υπηρεσίες αντί για τους 
τομείς της παραγωγής που εξακολουθούν 
να αντιπροσωπεύουν την πλειονότητα 
των ΜΜΕ της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 668
Carlo Calenda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. νέα παράγραφος. αναγνωρίζει τη 
συμβολή της τυποποίησης στην 
ευρωπαϊκή ενιαία αγορά και τη συμβολή 
της στην αύξηση της οικονομικής, 
κοινωνικής και περιβαλλοντικής 
ευημερίας, συμπεριλαμβανομένης της 
υγείας και της ασφάλειας των 
καταναλωτών και των εργαζομένων· 
τονίζει ότι είναι αναγκαίο να 
αναπτυχθούν, να αξιολογηθούν και να 
χρησιμοποιούνται εναρμονισμένα 
πρότυπα για την υποστήριξη 
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επιχειρήσεων που παράγουν προϊόντα με 
τρόπους που είναι αποδοτικοί, ασφαλείς, 
επαναλήψιμοι και υψηλής ποιότητας.

Or. en

Τροπολογία 669
Christophe Grudler, Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Bernard Guetta, Stéphane Bijoux, Fabienne Keller, 
Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, Andrus Ansip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. τονίζει τη σημασία της παροχής 
γενικών και ειδικών πολιτικών 
κατευθύνσεων και φιλόδοξων δημόσιων 
προγραμμάτων για την υποστήριξη της 
βιομηχανίας και την τόνωση των 
επενδύσεων, ειδικότερα στην έρευνα και 
την ανάπτυξη, καθώς και στη διαστημική 
και την αμυντική βιομηχανία· εν 
προκειμένω, επισημαίνει τη σημασία της 
ύπαρξης επαρκούς χρηματοδότησης και 
της ενθάρρυνσης των συνεργειών στο 
επόμενο ΠΔΠ για το πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη», το ευρωπαϊκό διαστημικό 
πρόγραμμα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Άμυνας·

Or. en

Τροπολογία 670
Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22β. μετά την κρίση της νόσου Covid-
19 και τη σαφή ανάγκη για πανευρωπαϊκό 
συντονισμό και διάλογο προκειμένου να 
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διασφαλιστεί η πρόσβαση των ασθενών 
στις θεραπείες τους, προτρέπει την 
Επιτροπή να δημιουργήσει μια ειδική 
πλατφόρμα μαζί με τους φορείς χάραξης 
πολιτικής, τις αρχές, τη 
φαρμακοβιομηχανία και τους σχετικούς 
συμφεροντούχους της αλυσίδας 
εφοδιασμού του τομέα της υγειονομικής 
περίθαλψης, με σκοπό τον καθορισμό και 
την επίτευξη συμφωνίας για έναν κοινό 
χάρτη πορείας και συγκεκριμένων 
δράσεων και πολιτικών, για παράδειγμα 
για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και 
της ανταγωνιστικότητας του 
φαρμακευτικού τομέα στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 671
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22β. ζητεί να θεσπιστούν υποχρεώσεις 
δέουσας επιμέλειας όσον αφορά τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνική 
και περιβαλλοντική ιχνηλασιμότητα σε 
όλο το μήκος των αλυσίδων παραγωγής 
και αξίας, και να διευρυνθεί το πεδίο 
εφαρμογής πέραν των ορυκτών και των 
μετάλλων, σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων 
Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, τις 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για 
τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την 
ευρωπαϊκή οδηγία όσον αφορά τη 
δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών.

Or. en
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Τροπολογία 672
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22γ. ζητεί επειγόντως να ανασταλούν οι 
εξορύξεις στον πυθμένα της θάλασσας σε 
μεγάλα βάθη από το 2021 για να 
αποτραπεί η επιβλαβής εξόρυξη πρώτων 
υλών στους ωκεανούς, καθώς τα 
δευτερογενή υλικά αποτελούν μια πολύ 
πιο βιώσιμη πηγή εφοδιασμού.

Or. en

Τροπολογία 673
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22δ. υποστηρίζει μέτρα πολιτικής που 
θα καταστήσουν τα βιώσιμα προϊόντα 
κανόνα, συμπεριλαμβανομένης μιας 
διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής του 
οικολογικού σχεδιασμού με νομοθεσία 
που θα διασφαλίζει ότι τα προϊόντα θα 
είναι πιο ανθεκτικά, με δυνατότητα 
επισκευής, επαναχρησιμοποιήσιμα, χωρίς 
τοξικές ουσίες και ανακυκλώσιμα, και 
ένα ισχυρό πρόγραμμα εργασίας για τον 
οικολογικό σχεδιασμό και την οικολογική 
επισήμανση για την περίοδο 2020-2024 το 
οποίο προβλέπεται να παρουσιαστεί το 
2020, και να εγκριθούν τα μέτρα για κάθε 
συγκεκριμένη ομάδα προϊόντων, αμέσως 
μόλις είναι έτοιμα, συμπεριλαμβανομένων 
μέτρων για τα smartphone και άλλον νέο 
εξοπλισμό τεχνολογιών πληροφορικής· 
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υλοποιεί το ψηφιακό διαβατήριο 
προϊόντων, το οποίο παρέχει πληροφορίες 
για την περιεκτικότητα σε υλικά και 
χημικές ουσίες, τις επιδόσεις 
κυκλικότητας, το αποτύπωμα άνθρακα 
και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των 
προϊόντων και των υλικών που 
διατίθενται στην αγορά της ΕΕ, τονίζει 
την ανάγκη να προωθηθεί η τοπική 
κατανάλωση και παραγωγή με βάση τις 
αρχές της άρνησης, της μείωσης, της 
επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης 
και της επισκευής, να παύσουν οι 
σχεδιασμένες παρωχημένες 
επιχειρηματικές στρατηγικές βάσει των 
οποίων τα προϊόντα σχεδιάζονται έτσι 
ώστε να έχουν μικρή διάρκεια ζωής και 
να χρήζουν αντικατάστασης, και να 
προσαρμοστεί η κατανάλωση στη 
φέρουσα ικανότητα του πλανήτη, 
καθιστά τις βιώσιμες διαδικασίες αγορών 
υποχρεωτικές για τις δημόσιες αρχές και 
τους ιδιωτικούς οργανισμούς.

Or. en

Τροπολογία 674
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22ε. πιστεύει ότι τα ανανεώσιμα υλικά 
από βιώσιμες πηγές θα διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο στη μετάβαση σε μια 
κλιματικά ουδέτερη βιομηχανία και 
οικονομία συνολικά, και επισημαίνει την 
ανάγκη ώθησης των επενδύσεων στην 
ανάπτυξη βιώσιμης και κυκλικής 
βιοοικονομίας, όπου τα υλικά έντασης 
ορυκτών καυσίμων θα αντικατασταθούν 
με ανανεώσιμa υλικά βιολογικής 
προέλευσης τα οποία προέρχονται από 
βιώσιμες πηγές και χρησιμοποιούνται 



PE653.982v02-00 64/83 AM\1208892EL.docx

EL

όσον το δυνατόν περισσότερο, 
παραδείγματος χάριν, σε κτίρια, σε 
υφάσματα, σε χημικά προϊόντα, σε 
συσκευασίες, στη ναυπήγηση και στην 
παραγωγή ενέργειας· τονίζει ότι αυτό θα 
πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 
οικολογικών ορίων· επισημαίνει τις 
σημερινές ασυνέπειες μεταξύ των στόχων 
βιοποικιλότητας της Ένωσης και της 
πολιτικής της για τη βιοενέργεια· καλεί, 
επομένως, την Επιτροπή να εγκρίνει 
ισχυρότερα κριτήρια βιωσιμότητας για τη 
βιοενέργεια, προκειμένου να εξασφαλίσει 
ότι η συνεισφορά της δεν βλάπτει τη 
βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα 
εντός και εκτός της Ένωσης· ζητεί να 
προσφερθεί στήριξη στην έρευνα και 
καινοτομία στον τομέα των βιώσιμων και 
κυκλικών λύσεων βιoοικονομίας που θα 
πρέπει να λαμβάνουν επίσης υπόψη την 
ανάγκη προστασίας της μοναδικής 
βιοποικιλότητας και των 
οικοσυστημάτων·

Or. en

Τροπολογία 675
Angelika Winzig, Tom Berendsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει ένα 
ισχυρό σύστημα Κύριων Δεικτών 
Επιδόσεων (ΚΔΕ) για την ανάλυση του εκ 
των προτέρων αντικτύπου των κανονισμών 
και των μέσων της Ένωσης, και να 
παρακολουθεί την πρόοδο και τα 
αποτελέσματα·

23. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει 
ένα ισχυρό πλαίσιο διακυβέρνησης, 
συμπεριλαμβανομένου ενός βιομηχανικού 
φόρουμ για την υποστήριξη της 
Επιτροπής στην επιτυχή εφαρμογή της 
βιομηχανικής στρατηγικής, ενός 
σταθερού σημείου προόδου στο 
Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
βιομηχανικών συμμαχιών μεταξύ 
βιομηχανίας και κρατών μελών· καλεί την 
Επιτροπή να συμπληρώσει αυτό το 
πλαίσιο διακυβέρνησης με την έγκριση 
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ενός ισχυρού συστήματος Κύριων 
Δεικτών Επιδόσεων (ΚΔΕ) για την 
ανάλυση του εκ των προτέρων αντικτύπου 
των κανονισμών και των μέσων της 
Ένωσης, των πιθανών επενδύσεων, και να 
παρακολουθεί την πρόοδο και τα 
αποτελέσματα·

Or. en

Τροπολογία 676
Christophe Grudler, Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová, Bernard Guetta, Stéphane 
Bijoux, Fabienne Keller, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fredrick Federley, 
Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει ένα 
ισχυρό σύστημα Κύριων Δεικτών 
Επιδόσεων (ΚΔΕ) για την ανάλυση του εκ 
των προτέρων αντικτύπου των κανονισμών 
και των μέσων της Ένωσης, και να 
παρακολουθεί την πρόοδο και τα 
αποτελέσματα·

23. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει ένα 
ισχυρό σύστημα Κύριων Δεικτών 
Επιδόσεων (ΚΔΕ) για την ανάλυση του εκ 
των προτέρων αντικτύπου των κανονισμών 
και των μέσων της Ένωσης, και να 
παρακολουθεί την πρόοδο και τα 
αποτελέσματα, λαμβανομένης υπόψη της 
διάστασης των ΜΜΕ· καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλλει τακτικές εκθέσεις 
προόδου στο Συμβούλιο 
Ανταγωνιστικότητας και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 677
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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23. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει ένα 
ισχυρό σύστημα Κύριων Δεικτών 
Επιδόσεων (ΚΔΕ) για την ανάλυση του εκ 
των προτέρων αντικτύπου των κανονισμών 
και των μέσων της Ένωσης, και να 
παρακολουθεί την πρόοδο και τα 
αποτελέσματα·

23. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει ένα 
ισχυρό σύστημα Κύριων Δεικτών 
Επιδόσεων (ΚΔΕ) για την ανάλυση του εκ 
των προτέρων αντικτύπου των κανονισμών 
και των μέσων της Ένωσης, και να 
παρακολουθεί την πρόοδο και τα 
αποτελέσματα· επισημαίνει την ανάγκη 
ανάπτυξης, αξιολόγησης και χρήσης 
εναρμονισμένων προτύπων για την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας, τη μείωση του 
κόστους, τη βελτίωση της ασφάλειας και 
την αύξηση της ανταγωνιστικότητας·

Or. en

Τροπολογία 678
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει ένα 
ισχυρό σύστημα Κύριων Δεικτών 
Επιδόσεων (ΚΔΕ) για την ανάλυση του εκ 
των προτέρων αντικτύπου των κανονισμών 
και των μέσων της Ένωσης, και να 
παρακολουθεί την πρόοδο και τα 
αποτελέσματα·

23. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει ένα 
ισχυρό σύστημα Κύριων Δεικτών 
Επιδόσεων (ΚΔΕ) για την ανάλυση του εκ 
των προτέρων αντικτύπου των κανονισμών 
και των μέσων της Ένωσης, και να 
παρακολουθεί την πρόοδο και τα 
αποτελέσματα· ζητεί από την Επιτροπή 
να εκπονεί ετήσια έκθεση προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο που 
σημειώνεται στη μετάβαση σε μια 
ανταγωνιστική βιομηχανία μηδενικών 
καθαρών εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου.

Or. en

Τροπολογία 679
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
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Casares

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει ένα 
ισχυρό σύστημα Κύριων Δεικτών 
Επιδόσεων (ΚΔΕ) για την ανάλυση του εκ 
των προτέρων αντικτύπου των κανονισμών 
και των μέσων της Ένωσης, και να 
παρακολουθεί την πρόοδο και τα 
αποτελέσματα·

23. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει ένα 
ισχυρό σύστημα Κύριων Δεικτών 
Επιδόσεων (ΚΔΕ) για την ανάλυση του εκ 
των προτέρων αντικτύπου των κανονισμών 
και των μέσων της Ένωσης, και να 
παρακολουθεί την πρόοδο και τα 
αποτελέσματα· υπογραμμίζει ότι το 
σύστημα ΚΔΕ θα πρέπει να βασίζεται σε 
στόχους που είναι συγκεκριμένοι, 
μετρήσιμοι, εφικτοί, συναφείς και 
χρονικά προσανατολισμένοι·

Or. en

Τροπολογία 680
Dan Nica, Adriana Maldonado López, Tsvetelina Penkova, Romana Jerković

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει ένα 
ισχυρό σύστημα Κύριων Δεικτών 
Επιδόσεων (ΚΔΕ) για την ανάλυση του εκ 
των προτέρων αντικτύπου των κανονισμών 
και των μέσων της Ένωσης, και να 
παρακολουθεί την πρόοδο και τα 
αποτελέσματα·

23. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει ένα 
ισχυρό σύστημα Κύριων Δεικτών 
Επιδόσεων (ΚΔΕ) για την ανάλυση του εκ 
των προτέρων αντικτύπου των κανονισμών 
και των μέσων της Ένωσης βάσει 
τεκμηριωμένων αποδείξεων, και να 
παρακολουθεί την πρόοδο και τα 
αποτελέσματα·

Or. en

Τροπολογία 681
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, 
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François-Xavier Bellamy, Μαρία Σπυράκη, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει ένα 
ισχυρό σύστημα Κύριων Δεικτών 
Επιδόσεων (ΚΔΕ) για την ανάλυση του εκ 
των προτέρων αντικτύπου των κανονισμών 
και των μέσων της Ένωσης, και να 
παρακολουθεί την πρόοδο και τα 
αποτελέσματα·

23. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει ένα 
ισχυρό σύστημα Κύριων Δεικτών 
Επιδόσεων (ΚΔΕ) για την ανάλυση του εκ 
των προτέρων αντικτύπου των κανονισμών 
και των μέσων της Ένωσης, των πιθανών 
επενδύσεων, και να παρακολουθεί την 
πρόοδο και τα αποτελέσματα·

Or. en

Τροπολογία 682
Tom Berendsen
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, 
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Μαρία Σπυράκη, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. πιστεύει ότι η αξιολόγηση της 
νομοθεσίας και των μέτρων της ΕΕ θα 
πρέπει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην 
ανάλυση της εφαρμογής στα κράτη μέλη 
και να περιγράψει συνοπτικά αν η 
νομοθεσία της ΕΕ εφαρμόζεται ή 
ερμηνεύεται με τρόπο που δημιουργεί 
περιττά και απρόσμενα κανονιστικά 
εμπόδια για τις ΜΜΕ αλλά και για τις 
μεγαλύτερες εταιρείες·

Or. en

Τροπολογία 683
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Γιώργος Γεωργίου, Sandra Pereira
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL



AM\1208892EL.docx 69/83 PE653.982v02-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
κατευθυντήριες γραμμές για τους 
εθνικούς στατιστικούς οργανισμούς όσον 
αφορά τη συλλογή σχετικών δεδομένων 
για τις βιομηχανίες, ιδίως την 
κατασκευαστική βιομηχανία, στην 
Ευρώπη, για τη μέτρηση της ενοποίησης 
των αλυσίδων αξίας, της εξέλιξης της 
απασχόλησης και της εδαφικής 
ανάπτυξης

Or. en

Τροπολογία 684
Tom Berendsen
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Henna 
Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Μαρία Σπυράκη, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23β. αναμένει ότι η βιομηχανική 
στρατηγική θα οδηγήσει σε προτάσεις για 
την εφαρμογή της εξισορροπητικής 
αρχής «μία εντός, μία εκτός» με τέτοιο 
τρόπο ώστε, για οποιοδήποτε 
επιπρόσθετο κόστος συμμόρφωσης που 
δημιουργείται μέσω νέας νομοθεσίας, να 
υπάρχει αντίστοιχη μείωση του κόστους 
συμμόρφωσης στον ίδιο τομέα· 
επισημαίνει την ανάγκη να επιτευχθεί 
περαιτέρω πρόοδος και να μειωθεί η 
κανονιστική επιβάρυνση όπου είναι 
δυνατό και ζητεί να υπάρξει 
συγκεκριμένη δέσμευση και στόχος 
μείωσης της περιττής κανονιστικής 
επιβάρυνσης σε ευρωπαϊκό και εθνικό 
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επίπεδο της τάξης του 30 %· πιστεύει ότι 
η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει την αρχή της 
μεγάλης φιλοδοξίας στα μεγάλα ζητήματα 
και της μικρής φιλοδοξίας στα μικρά 
(«big on big things, small on small 
things») για να εξασφαλίσει καλύτερα την 
αναλογικότητα·

Or. en

Τροπολογία 685
Tom Berendsen
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Henna 
Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, Μαρία Σπυράκη, 
Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23γ. υπογραμμίζει την αυξανόμενη 
υπηρεσιοποίηση και ψηφιοποίηση των 
ευρωπαϊκών βιομηχανιών και ότι οι 
βιομηχανίες της ΕΕ είναι σχετικά 
υπηρεσιοποιημένες σε σύγκριση με την 
κατάσταση που επικρατεί διεθνώς· 
τονίζει την ανάγκη να αρθούν περαιτέρω 
οι φραγμοί στις εισροές των υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένης της κυκλοφορίας 
φυσικών προσώπων και της ελεύθερης 
ροής δεδομένων, τόσο εντός της 
εσωτερικής αγοράς όσο και σε σχέση με 
τρίτες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 686
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Γιώργος Γεωργίου, Sandra Pereira
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. υπό το πρίσμα ενός ριζικά 
αλλαγμένου διεθνούς οικονομικού 
πλαισίου, καλεί την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει τους κανόνες της κατά των 
τραστ και να συνεχίσει να διασφαλίζει ότι 
η επιβολή της νομοθεσίας περί 
ανταγωνισμού της ΕΕ είναι 
αποτελεσματική για τη διατήρηση της 
ανταγωνιστικότητας της Ένωσης σε 
παγκόσμιο επίπεδο, επιδιώκοντας 
ισορροπία μεταξύ της στήριξης στους 
λεγόμενους «Ευρωπαίους πρωταθλητές» 
και της προστασίας της αλυσίδας 
εφοδιασμού από τον αθέμιτο 
ανταγωνισμό, ώστε να αντισταθμίζεται η 
έλλειψη ίσων όρων ανταγωνισμού σε 
παγκόσμιο επίπεδο, δεδομένων των 
υψηλότερων επιπέδων συγκέντρωσης, 
περιθωρίων και ανισότητας που είναι 
ορατά στην οικονομία·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 687
Tom Berendsen
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-
Xavier Bellamy, Μαρία Σπυράκη, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. υπό το πρίσμα ενός ριζικά 
αλλαγμένου διεθνούς οικονομικού 
πλαισίου, καλεί την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει τους κανόνες της κατά των 
τραστ και να συνεχίσει να διασφαλίζει ότι 
η επιβολή της νομοθεσίας περί 
ανταγωνισμού της ΕΕ είναι 
αποτελεσματική για τη διατήρηση της 
ανταγωνιστικότητας της Ένωσης σε 
παγκόσμιο επίπεδο, επιδιώκοντας 

24. υπό το πρίσμα ενός ριζικά 
αλλαγμένου διεθνούς οικονομικού 
πλαισίου, καλεί την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει τους κανόνες της κατά των 
τραστ και να συνεχίσει να διασφαλίζει ότι 
η επιβολή της νομοθεσίας περί 
ανταγωνισμού της ΕΕ είναι 
αποτελεσματική για τη διατήρηση μιας 
πλήρως λειτουργικής ενιαίας αγοράς που 
καθιστά τις εταιρείες της ΕΕ 
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ισορροπία μεταξύ της στήριξης στους 
λεγόμενους «Ευρωπαίους πρωταθλητές» 
και της προστασίας της αλυσίδας 
εφοδιασμού από τον αθέμιτο 
ανταγωνισμό, ώστε να αντισταθμίζεται η 
έλλειψη ίσων όρων ανταγωνισμού σε 
παγκόσμιο επίπεδο, δεδομένων των 
υψηλότερων επιπέδων συγκέντρωσης, 
περιθωρίων και ανισότητας που είναι 
ορατά στην οικονομία·

ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο, 
επιδιώκοντας ισορροπία μεταξύ της 
λειτουργίας της ενιαίας αγοράς και, 
παράλληλα, της προστασίας των 
επιχειρήσεών μας από τον αθέμιτο 
παγκόσμιο ανταγωνισμό· τονίζει ότι η ΕΕ 
πρέπει να προσαρμόσει τους κανόνες 
ανταγωνισμού της, ειδικότερα ότι η 
Ευρώπη πρέπει να προσαρμόσει την ιδέα 
της επικρατούσας προσέγγισης, ώστε να 
λαμβάνει υπόψη, για παράδειγμα, την 
ιδιωτικότητα των καταναλωτών, την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων, 
τις επιλογές των καταναλωτών, τη 
διάρθρωση της αγοράς, το κόστος 
μεταγωγής και τις επιπτώσεις της 
περιχαράκωσης σε συγκεκριμένες 
τεχνολογίες· υπογραμμίζει ότι η 
ευρωπαϊκή βιομηχανική ισχύς και 
ανταγωνιστικότητα βασίζεται σε ένα 
πυκνό και ποικιλόμορφο δίκτυο 
καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
και προμηθευτών· καλεί την Επιτροπή να 
δώσει προτεραιότητα στη στήριξη ΜΜΕ 
και νεοφυών επιχειρήσεων και να τονώσει 
την ικανότητά τους να καινοτομούν, ενώ 
παράλληλα διασφαλίζει ότι έχουν 
πρόσβαση στον Μηχανισμό Στρατηγικών 
Επενδύσεων·

Or. en

Τροπολογία 688
Clara Ponsatí Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. υπό το πρίσμα ενός ριζικά 
αλλαγμένου διεθνούς οικονομικού 
πλαισίου, καλεί την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει τους κανόνες της κατά των 
τραστ και να συνεχίσει να διασφαλίζει ότι 
η επιβολή της νομοθεσίας περί 
ανταγωνισμού της ΕΕ είναι 

24. υπό το πρίσμα ενός ριζικά 
αλλαγμένου διεθνούς οικονομικού 
πλαισίου, καλεί την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει τους κανόνες της κατά των 
τραστ και να συνεχίσει να διασφαλίζει ότι 
η επιβολή της νομοθεσίας περί 
ανταγωνισμού της ΕΕ είναι 
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αποτελεσματική για τη διατήρηση της 
ανταγωνιστικότητας της Ένωσης σε 
παγκόσμιο επίπεδο, επιδιώκοντας 
ισορροπία μεταξύ της στήριξης στους 
λεγόμενους «Ευρωπαίους πρωταθλητές» 
και της προστασίας της αλυσίδας 
εφοδιασμού από τον αθέμιτο ανταγωνισμό, 
ώστε να αντισταθμίζεται η έλλειψη ίσων 
όρων ανταγωνισμού σε παγκόσμιο 
επίπεδο, δεδομένων των υψηλότερων 
επιπέδων συγκέντρωσης, περιθωρίων και 
ανισότητας που είναι ορατά στην 
οικονομία·

αποτελεσματική για τη διατήρηση της 
ανταγωνιστικότητας της Ένωσης σε 
παγκόσμιο επίπεδο, επιδιώκοντας 
ισορροπία μεταξύ της στήριξης στους 
λεγόμενους «Ευρωπαίους πρωταθλητές» 
και της προστασίας της αλυσίδας 
εφοδιασμού από τον αθέμιτο ανταγωνισμό, 
ώστε να αντισταθμίζεται η έλλειψη ίσων 
όρων ανταγωνισμού σε παγκόσμιο 
επίπεδο, δεδομένων των υψηλότερων 
επιπέδων συγκέντρωσης, περιθωρίων και 
ανισότητας που είναι ορατά στην 
οικονομία, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται 
ότι οι εν λόγω «Ευρωπαίοι πρωταθλητές» 
δεν υπονομεύουν τον ελεύθερο 
ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά της 
ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 689
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. υπό το πρίσμα ενός ριζικά 
αλλαγμένου διεθνούς οικονομικού 
πλαισίου, καλεί την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει τους κανόνες της κατά των 
τραστ και να συνεχίσει να διασφαλίζει ότι 
η επιβολή της νομοθεσίας περί 
ανταγωνισμού της ΕΕ είναι 
αποτελεσματική για τη διατήρηση της 
ανταγωνιστικότητας της Ένωσης σε 
παγκόσμιο επίπεδο, επιδιώκοντας 
ισορροπία μεταξύ της στήριξης στους 
λεγόμενους «Ευρωπαίους πρωταθλητές» 
και της προστασίας της αλυσίδας 
εφοδιασμού από τον αθέμιτο ανταγωνισμό, 
ώστε να αντισταθμίζεται η έλλειψη ίσων 
όρων ανταγωνισμού σε παγκόσμιο 
επίπεδο, δεδομένων των υψηλότερων 
επιπέδων συγκέντρωσης, περιθωρίων και 

24. υπό το πρίσμα ενός ριζικά 
αλλαγμένου διεθνούς οικονομικού 
πλαισίου, καλεί την Επιτροπή να 
αναπροσαρμόσει τους κανόνες της περί 
ανταγωνισμού για να διασφαλιστεί η 
κυριαρχία και η ανεξαρτησία των κρατών 
μελών και της Ένωσης, να στηριχθούν οι 
ευρωπαϊκές «πρωταθλήτριες» εταιρείες, 
να προστατευθούν οι αλυσίδες 
εφοδιασμού από τον αθέμιτο ανταγωνισμό 
και, τελικά, να ενισχυθεί η βιομηχανική 
παρουσία εντός των εδαφών·
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ανισότητας που είναι ορατά στην 
οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 690
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. υπό το πρίσμα ενός ριζικά 
αλλαγμένου διεθνούς οικονομικού 
πλαισίου, καλεί την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει τους κανόνες της κατά των 
τραστ και να συνεχίσει να διασφαλίζει ότι 
η επιβολή της νομοθεσίας περί 
ανταγωνισμού της ΕΕ είναι 
αποτελεσματική για τη διατήρηση της 
ανταγωνιστικότητας της Ένωσης σε 
παγκόσμιο επίπεδο, επιδιώκοντας 
ισορροπία μεταξύ της στήριξης στους 
λεγόμενους «Ευρωπαίους πρωταθλητές» 
και της προστασίας της αλυσίδας 
εφοδιασμού από τον αθέμιτο ανταγωνισμό, 
ώστε να αντισταθμίζεται η έλλειψη ίσων 
όρων ανταγωνισμού σε παγκόσμιο 
επίπεδο, δεδομένων των υψηλότερων 
επιπέδων συγκέντρωσης, περιθωρίων και 
ανισότητας που είναι ορατά στην 
οικονομία·

24. υπό το πρίσμα ενός ριζικά 
αλλαγμένου διεθνούς οικονομικού 
πλαισίου, καλεί την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει τους κανόνες της κατά των 
τραστ και να συνεχίσει να διασφαλίζει ότι 
η επιβολή της νομοθεσίας περί 
ανταγωνισμού της Ένωσης είναι 
αποτελεσματική όσον αφορά τη διατήρηση 
της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης σε 
παγκόσμιο επίπεδο και για την 
εξασφάλιση ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού για τις ΜΜΕ με 
μεγαλύτερους και πιο επινοητικούς 
παράγοντες, και την προστασία της 
αλυσίδας εφοδιασμού από τον αθέμιτο 
ανταγωνισμό, ώστε να αντισταθμίζεται η 
έλλειψη ίσων όρων ανταγωνισμού σε 
παγκόσμιο επίπεδο, λαμβανομένων υπόψη 
των υψηλότερων επιπέδων συγκέντρωσης, 
περιθωρίων και ανισότητας που είναι 
ορατά στην οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 691
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. υπό το πρίσμα ενός ριζικά 
αλλαγμένου διεθνούς οικονομικού 
πλαισίου, καλεί την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει τους κανόνες της κατά των 
τραστ και να συνεχίσει να διασφαλίζει ότι 
η επιβολή της νομοθεσίας περί 
ανταγωνισμού της ΕΕ είναι 
αποτελεσματική για τη διατήρηση της 
ανταγωνιστικότητας της Ένωσης σε 
παγκόσμιο επίπεδο, επιδιώκοντας 
ισορροπία μεταξύ της στήριξης στους 
λεγόμενους «Ευρωπαίους πρωταθλητές» 
και της προστασίας της αλυσίδας 
εφοδιασμού από τον αθέμιτο ανταγωνισμό, 
ώστε να αντισταθμίζεται η έλλειψη ίσων 
όρων ανταγωνισμού σε παγκόσμιο 
επίπεδο, δεδομένων των υψηλότερων 
επιπέδων συγκέντρωσης, περιθωρίων και 
ανισότητας που είναι ορατά στην 
οικονομία·

24. υπό το πρίσμα ενός ριζικά 
αλλαγμένου διεθνούς οικονομικού 
πλαισίου, καλεί την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει τους κανόνες της κατά των 
τραστ, της κατάχρησης δεσπόζουσας 
θέσης και των συγκεντρώσεων και να 
συνεχίσει να διασφαλίζει ότι η επιβολή της 
νομοθεσίας περί ανταγωνισμού της ΕΕ 
είναι αποτελεσματική για τη διατήρηση 
της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης σε 
παγκόσμιο επίπεδο, επιδιώκοντας 
ισορροπία μεταξύ της στήριξης στους 
λεγόμενους «Ευρωπαίους πρωταθλητές» 
και της προστασίας της αλυσίδας 
εφοδιασμού από τον αθέμιτο ανταγωνισμό, 
ώστε να αντισταθμίζεται η έλλειψη ίσων 
όρων ανταγωνισμού σε παγκόσμιο 
επίπεδο, δεδομένων των υψηλότερων 
επιπέδων συγκέντρωσης, περιθωρίων και 
ανισότητας που είναι ορατά στην 
οικονομία·

Or. fr

Τροπολογία 692
Tom Berendsen
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Sara Skyttedal, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-Xavier 
Bellamy, Μαρία Σπυράκη, Jerzy Buzek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. αναγνωρίζει ότι ένα ισχυρό 
πλαίσιο δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας αποτελεί καίριο παράγοντα 
στήριξης της ευρωπαϊκής 
ανταγωνιστικότητας, με σκοπό την 
καταπολέμηση της βιομηχανικής 
κατασκοπείας και παραποίησης 
προϊόντων και, επομένως, ζητεί από την 
Επιτροπή να διατηρήσει και να ενισχύσει 
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αυτό το πλαίσιο· τονίζει ότι είναι 
αναγκαίο να εξασφαλιστεί ισοτιμία με τις 
ΗΠΑ και την Κίνα όσον αφορά τα 
κίνητρα που αφορούν τη διανοητική 
ιδιοκτησία στις βιοεπιστήμες, 
προκειμένου η Ευρώπη να συνεχίσει να 
αποτελεί ελκυστική τοποθεσία για 
επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη 
και για βιομηχανική ανάπτυξη· καλεί την 
Επιτροπή να διατηρήσει και να αναπτύξει 
το παγκοσμίου επιπέδου σύστημα 
διανοητικής ιδιοκτησίας της Ευρώπης 
μέσω της προώθησης της ισχυρής 
προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας, 
κινήτρων και μηχανισμών ανταμοιβής για 
την έρευνα και την ανάπτυξη, με σκοπό 
την προσέλκυση επενδύσεων για την 
ανάπτυξη μελλοντικής καινοτομίας προς 
όφελος των ασθενών·

Or. en

Τροπολογία 693
Nicola Danti, Katalin Cseh, Nicola Beer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. θεωρεί ότι η αποτελεσματική 
επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας είναι απαραίτητη για την 
προστασία των άυλων στοιχείων 
ενεργητικού των εταιρειών, την 
προώθηση της καινοτομίας και της 
δημιουργικότητας, και τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας, καθώς και για την 
καταπολέμηση της παραποίησης και της 
πειρατείας· χαιρετίζει την ανακοίνωση 
ενός σχεδίου δράσης για τη διανοητική 
ιδιοκτησία· καλεί την Επιτροπή να 
συνεχίσει τον διάλογο για την επέκταση 
της προστασίας των γεωγραφικών 
ενδείξεων σε επίπεδο ΕΕ σε μη γεωργικά 
προϊόντα, προκειμένου να διατηρηθεί η 
τεχνογνωσία, να υποστηριχθεί η βιώσιμη 
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παραγωγή και οι θέσεις εργασίας και να 
βελτιωθεί η ελκυστικότητα και η φήμη 
της παραγωγής υψηλής ποιότητας της 
ΕΕ σε όλον τον κόσμο·

Or. en

Τροπολογία 694
Salvatore De Meo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. καλεί την Επιτροπή να 
δημιουργήσει έναν προσωρινό 
«Ευρωπαϊκό βιομηχανικό οργανισμό για 
την ανασυγκρότηση» με σκοπό τη 
διάσωση και τη διαχείριση ευρωπαϊκών 
εταιρειών που είναι στρατηγικά 
σημαντικές όσον αφορά τον τομέα, τη 
συνολική παραγωγή, τα επίπεδα 
απασχόλησης ή τις πιθανές συνέπειες στο 
σύστημα παραγωγής, προκειμένου να 
υπάρχει ένα ενιαίο και αποδοτικό 
εργαλείο ευρωπαϊκής βιομηχανικής 
πολιτικής το οποίο μπορεί να ανακόψει 
την απόκλιση μεταξύ των εθνικών 
καθεστώτων ενισχύσεων για την αποφυγή 
μόνιμων στρεβλώσεων στην ενιαία 
αγορά· 

Or. en

Τροπολογία 695
Miapetra Kumpula-Natri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
περαιτέρω την παραγωγή χαμηλών 
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ανθρακούχων εκπομπών της Ευρώπης σε 
κλάδους έντασης ενέργειας (π.χ. χημικά 
προϊόντα, χάλυβας, σκυρόδεμα, μη 
σιδηρούχα μέταλλα) και να προωθήσει 
την κυκλική οικονομία —σύμφωνα με τις 
συστάσεις του γενικού σχεδίου της ΕΕ για 
τον ανταγωνιστικό μετασχηματισμό των 
ενεργοβόρων βιομηχανιών για το 2019 με 
τίτλο «2019 EU Masterplan for a 
competitive transformation of energy-
intensive industries»— για να συμβάλει 
στον εκτοπισμό των εισαγωγών από 
περιφέρειες υψηλότερης έντασης 
άνθρακα και να δώσει κίνητρα στους 
παγκόσμιους εμπορικούς εταίρους της 
ΕΕ για υψηλότερα επίπεδα φιλοδοξίας 
όσον αφορά τους κλιματικούς στόχους· 

Or. en

Τροπολογία 696
Dan Nica, Adriana Maldonado López, Tsvetelina Penkova, Romana Jerković

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. καλεί την Επιτροπή να 
εξασφαλίσει την ισχυρή διακυβέρνηση 
της βιομηχανικής στρατηγικής, με 
έμφαση στα δεκατέσσερα οικοσυστήματα 
που έχουν προσδιοριστεί, και να 
συμπεριλάβει σε αυτήν σχετικούς 
συμφεροντούχους και εκπροσώπους των 
δεκατεσσάρων βιομηχανικών 
οικοσυστημάτων, καθώς και 
εκπροσώπους των κρατών μελών και των 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 697
Pietro Fiocchi
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. αναγνωρίζει ότι ένα ισχυρό 
πλαίσιο δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας αποτελεί καίριας σημασίας 
παράγοντα στήριξης της ευρωπαϊκής 
ανταγωνιστικότητας και, επομένως, καλεί 
την Επιτροπή να διατηρήσει και να 
ενισχύσει αυτό το πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 698
Pietro Fiocchi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24β. Για την προστασία της 
ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας· 
επιμένει ότι τα μέτρα που προτείνονται 
στην επερχόμενη φαρμακευτική 
στρατηγική της Επιτροπής θα πρέπει να 
εστιάζουν στη διατήρηση του κεντρικού 
ρόλου της Ευρώπης ως «καινοτόμου και 
παγκόσμιου ηγέτη», όπως περιγράφεται 
συνοπτικά στην επιστολή ανάθεσης 
καθηκόντων της προέδρου von der Leyen 
προς την επίτροπο Στέλλα Κυριακίδη, 
αναγνωρίζοντας ότι η έναρξη 
οποιασδήποτε πολιτικής της ΕΕ που 
αποσκοπεί στην επαναφορά της 
παραγωγής φαρμάκων και δραστικών 
ουσιών στην Ευρώπη γίνεται με τη 
διατήρηση μιας δραστήριας 
φαρμακοβιομηχανίας που βασίζεται στην 
έρευνα στο έδαφός της·

Or. en
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Τροπολογία 699
Tom Berendsen
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Sven Schulze, 
Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Μαρία Σπυράκη, Jerzy Buzek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24β. καλεί την Επιτροπή να 
δημιουργήσει έναν προσωρινό 
«Ευρωπαϊκό βιομηχανικό οργανισμό για 
την ανασυγκρότηση» με σκοπό τη 
διάσωση και τη διαχείριση ευρωπαϊκών 
εταιρειών που είναι στρατηγικά 
σημαντικές όσον αφορά τον τομέα, τη 
συνολική παραγωγή, τα επίπεδα 
απασχόλησης ή τις πιθανές συνέπειες στο 
σύστημα παραγωγής, προκειμένου να 
υπάρχει ένα ενιαίο και αποδοτικό 
εργαλείο ευρωπαϊκής βιομηχανικής 
πολιτικής το οποίο μπορεί να ανακόψει 
την απόκλιση μεταξύ των εθνικών 
καθεστώτων ενισχύσεων για την αποφυγή 
μόνιμων στρεβλώσεων στην ενιαία 
αγορά·

Or. en

Τροπολογία 700
Tom Berendsen
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, 
Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Μαρία Σπυράκη, 
Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24γ. θεωρεί ότι μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση όσον αφορά τη βιομηχανική 
στρατηγική η οποία θα περιλαμβάνει όλες 
τις πολιτικές της ΕΕ μπορεί να 
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διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
οικονομική και «βιομηχανική» 
διπλωματία· ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
χρησιμοποιεί προενεργά το δίκτυο των 
εμπορικών επιμελητηρίων της ΕΕ σε 
τρίτες χώρες για τη δημιουργία νέων 
εταιρικών σχέσεων, καθώς και να 
εντάσσει τη βιομηχανία σε αποστολές σε 
τρίτες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 701
Tom Berendsen
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, 
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Μαρία Σπυράκη, Jerzy Buzek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24δ. καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει 
το συντομότερο δυνατό το ευρωπαϊκό 
ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, όπως 
προβλέπεται στη συμφωνία για την 
ίδρυση Ενιαίου Δικαστηρίου Διπλωμάτων 
Ευρεσιτεχνίας της 19ης Φεβρουαρίου 
2013·

Or. en

Τροπολογία 702
Tom Berendsen
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Hildegard Bentele, Pilar del Castillo 
Vera, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, François-Xavier Bellamy, 
Μαρία Σπυράκη, Jerzy Buzek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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24ε. ζητεί την επανεξέταση της 
εμπορικής πολιτικής της ΕΕ για να 
εξασφαλιστεί ότι οι ευρωπαϊκές 
βιομηχανικές επιχειρήσεις δεν θα είναι 
πλέον αναγκασμένες να αντιμετωπίζουν 
άνισους όρους ανταγωνισμού από 
εταιρείες εκτός ΕΕ που δεν επιβάλλουν το 
ίδιο επίπεδο κανονιστικών απαιτήσεων 
στην παραγωγή τους·

Or. en

Τροπολογία 703
Tom Berendsen
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, 
Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, François-Xavier Bellamy, Μαρία Σπυράκη, 
Jerzy Buzek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24στ. ζητεί να αυξηθεί το ανώτατο όριο 
της ενίσχυσης de minimis και το ανώτατο 
όριο των κρατικών ενισχύσεων που 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση 
γνωστοποίησης που προβλέπεται στον 
γενικό κανονισμό απαλλαγής κατά 
κατηγορία (GBER) της Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 704
Tom Berendsen
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Hildegard Bentele, Pilar del Castillo 
Vera, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, François-Xavier Bellamy, Μαρία 
Σπυράκη, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 ζ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24ζ. καλεί την Επιτροπή να 
απαγορεύσει κάθε χρηματοδότηση από 
την ΕΕ προς μη ευρωπαϊκές εταιρείες ή 
εταιρείες τρίτων χωρών που δεν σέβονται 
έμπρακτα την αμοιβαιότητα στην 
πρόσβαση σε δημόσιες συμβάσεις·

Or. en


