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Τροπολογία 1
Vlad-Marius Botoş

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. διαπιστώνει ότι η ευρωπαϊκή 
οικονομία εμφανίζει σημάδια λιγότερο 
δυναμικής ανάπτυξης· επισημαίνει ότι 
πρέπει να καταβληθούν περισσότερες 
προσπάθειες για τη στήριξη των κρατών 
μελών στα οποία καταγράφονται 
βραδύτεροι ρυθμοί ανάπτυξης και υψηλά 
ποσοστά ανεργίας, ιδίως όσον αφορά τους 
νέους·

1. διαπιστώνει ότι η ευρωπαϊκή 
οικονομία ακολούθησε πορεία εκταετούς 
αδιάλειπτης ανάπτυξης, ενώ το 2019, η 
ευρωπαϊκή οικονομία συνέχισε να 
επεκτείνεται, παρέχοντας θέσεις εργασίας 
σε πρωτοφανή αριθμό ανθρώπων και 
απομακρύνοντάς τους από τη φτώχεια 
και τον κοινωνικό αποκλεισμό· 
διαπιστώνει ότι οι διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, οι επενδύσεις και οι 
υπεύθυνες φορολογικές πολιτικές που 
εφαρμόστηκαν από τα κράτη μέλη 
συνεισέφεραν στην υφιστάμενη 
οικονομική ανάπτυξη, ενώ η πολιτική 
συνοχής διαδραμάτισε ζωτικό ρόλο, αν 
και μπορούν να καταβληθούν 
περισσότερες προσπάθειες για τα κράτη 
μέλη στα οποία καταγράφονται βραδύτεροι 
ρυθμοί ανάπτυξης και υψηλά ποσοστά 
ανεργίας, ιδίως όσον αφορά τους νέους·

Or. en

Τροπολογία 2
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. διαπιστώνει ότι η ευρωπαϊκή 
οικονομία εμφανίζει σημάδια λιγότερο 
δυναμικής ανάπτυξης· επισημαίνει ότι 

1. λαμβάνει δεόντως υπόψη τη 
διαπίστωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
ότι οι προοπτικές ανάπτυξης έχουν 
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πρέπει να καταβληθούν περισσότερες 
προσπάθειες για τη στήριξη των κρατών 
μελών στα οποία καταγράφονται 
βραδύτεροι ρυθμοί ανάπτυξης και υψηλά 
ποσοστά ανεργίας, ιδίως όσον αφορά τους 
νέους·

αποδυναμωθεί, οι επενδύσεις και η 
δυνητική ανάπτυξη εξακολουθούν να 
παραμένουν κάτω από τα προ κρίσης 
επίπεδα, το οικονομικό χάσμα μεταξύ 
των περιφερειών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης έχει διευρυνθεί, οι ανισότητες 
εντός της ΕΕ έχουν αυξηθεί και η μείωση 
της ανεργίας έχει επιβραδυνθεί· 
επισημαίνει ότι πρέπει να καταβληθούν 
περισσότερες προσπάθειες για τη στήριξη 
των ευρωπαϊκών περιφερειών και χωρών, 
στις οποίες καταγράφονται βραδύτεροι 
ρυθμοί ανάπτυξης, ευρύτερες ανισότητες 
και υψηλά ποσοστά ανεργίας, ιδίως όσον 
αφορά τους νέους·

Or. en

Τροπολογία 3
Mathilde Androuët

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. διαπιστώνει ότι η ευρωπαϊκή 
οικονομία εμφανίζει σημάδια λιγότερο 
δυναμικής ανάπτυξης· επισημαίνει ότι 
πρέπει να καταβληθούν περισσότερες 
προσπάθειες για τη στήριξη των κρατών 
μελών στα οποία καταγράφονται 
βραδύτεροι ρυθμοί ανάπτυξης και υψηλά 
ποσοστά ανεργίας, ιδίως όσον αφορά τους 
νέους·

1. διαπιστώνει ότι η ευρωπαϊκή 
οικονομία εμφανίζει σημάδια λιγότερο 
δυναμικής ανάπτυξης· επισημαίνει ότι 
πρέπει να καταβληθούν περισσότερες 
προσπάθειες για τη στήριξη των κρατών 
μελών στα οποία καταγράφονται 
βραδύτεροι ρυθμοί ανάπτυξης και υψηλά 
ποσοστά ανεργίας, ιδίως όσον αφορά τους 
νέους· υπενθυμίζει ότι η ενιαία αγορά δεν 
μπορεί να συγκροτηθεί κατά παράβαση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επιμένει 
στην προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και της 
πνευματικής ιδιοκτησίας στο πλαίσιο της 
ενιαίας ψηφιακής αγοράς· υπενθυμίζει 
την ανάγκη καταπολέμησης της 
μετεγκατάστασης προκειμένου να 
περιοριστούν οι διεθνείς μεταφορές που 
οδηγούν στην εκπομπή αερίων του 
θερμοκηπίου·
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Or. fr

Τροπολογία 4
Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. διαπιστώνει ότι η ευρωπαϊκή 
οικονομία εμφανίζει σημάδια λιγότερο 
δυναμικής ανάπτυξης· επισημαίνει ότι 
πρέπει να καταβληθούν περισσότερες 
προσπάθειες για τη στήριξη των κρατών 
μελών στα οποία καταγράφονται 
βραδύτεροι ρυθμοί ανάπτυξης και υψηλά 
ποσοστά ανεργίας, ιδίως όσον αφορά τους 
νέους·

1. διαπιστώνει ότι η ευρωπαϊκή 
οικονομία εμφανίζει σημάδια λιγότερο 
δυναμικής ανάπτυξης· επισημαίνει ότι 
πρέπει να καταβληθούν περισσότερες 
προσπάθειες για τη στήριξη των κρατών 
μελών στα οποία καταγράφονται 
βραδύτεροι ρυθμοί ανάπτυξης και υψηλά 
ποσοστά ανεργίας, καθώς και εκείνα που 
αντιμετωπίζουν φαινόμενα μαζικής 
εξόδου του πληθυσμού, ιδίως όσον αφορά 
τους νέους· εφιστά την προσοχή στο 
γεγονός ότι η έλλειψη εργατικού 
δυναμικού στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες θέτει σε κίνδυνο την 
εφαρμογή της πολιτικής συνοχής·

Or. ro

Τροπολογία 5
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. διαπιστώνει ότι η ευρωπαϊκή 
οικονομία εμφανίζει σημάδια λιγότερο 
δυναμικής ανάπτυξης· επισημαίνει ότι 
πρέπει να καταβληθούν περισσότερες 
προσπάθειες για τη στήριξη των κρατών 
μελών στα οποία καταγράφονται 
βραδύτεροι ρυθμοί ανάπτυξης και υψηλά 
ποσοστά ανεργίας, ιδίως όσον αφορά τους 

1. διαπιστώνει ότι η ευρωπαϊκή 
οικονομία εμφανίζει σημάδια λιγότερο 
δυναμικής ανάπτυξης· επισημαίνει ότι 
πρέπει να καταβληθούν περισσότερες 
προσπάθειες για τη στήριξη των κρατών 
μελών στα οποία καταγράφονται 
βραδύτεροι ρυθμοί ανάπτυξης και υψηλά 
ποσοστά ανεργίας, ιδίως όσον αφορά τους 
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νέους· νέους· υπογραμμίζει το γεγονός ότι ένας 
οργανισμός αξιολόγησης πρόσφατα 
υποβάθμισε τις ετήσιες προοπτικές για τη 
φερεγγυότητα του κρατικού χρέους στην 
ευρωζώνη από «σταθερές» σε 
«αρνητικές» για το έτος 2020·

Or. en

Τροπολογία 6
Tamás Deutsch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. διαπιστώνει ότι η ευρωπαϊκή 
οικονομία εμφανίζει σημάδια λιγότερο 
δυναμικής ανάπτυξης· επισημαίνει ότι 
πρέπει να καταβληθούν περισσότερες 
προσπάθειες για τη στήριξη των κρατών 
μελών στα οποία καταγράφονται 
βραδύτεροι ρυθμοί ανάπτυξης και υψηλά 
ποσοστά ανεργίας, ιδίως όσον αφορά τους 
νέους·

1. διαπιστώνει ότι η ευρωπαϊκή 
οικονομία εμφανίζει σημάδια λιγότερο 
δυναμικής ανάπτυξης· επισημαίνει ότι 
πρέπει να καταβληθούν περισσότερες 
προσπάθειες για τη στήριξη των κρατών 
μελών στα οποία καταγράφονται 
βραδύτεροι ρυθμοί ανάπτυξης και υψηλά 
ποσοστά ανεργίας, ιδίως όσον αφορά τους 
νέους· τονίζει ότι χρειάζονται επενδύσεις 
για να διευκολυνθεί η ενσωμάτωση των 
νέων ανθρώπων και των μακροχρόνια 
ανέργων στην αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 7
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. διαπιστώνει ότι η ευρωπαϊκή 
οικονομία εμφανίζει σημάδια λιγότερο 
δυναμικής ανάπτυξης· επισημαίνει ότι 
πρέπει να καταβληθούν περισσότερες 
προσπάθειες για τη στήριξη των κρατών 

1. διαπιστώνει ότι η ευρωπαϊκή 
οικονομία εμφανίζει σημάδια λιγότερο 
δυναμικής ανάπτυξης· επισημαίνει ότι 
πρέπει να καταβληθούν περισσότερες 
προσπάθειες για τη στήριξη των κρατών 
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μελών στα οποία καταγράφονται 
βραδύτεροι ρυθμοί ανάπτυξης και υψηλά 
ποσοστά ανεργίας, ιδίως όσον αφορά τους 
νέους·

μελών στα οποία καταγράφονται 
βραδύτεροι ρυθμοί ανάπτυξης και υψηλά 
ποσοστά ανεργίας, ιδίως όσον αφορά τους 
νέους, και σε αυτό το πλαίσιο μπορούν να 
προβλεφθούν ειδικά προγράμματα 
επιδότησης για να στηριχθεί και να 
ενισχυθεί η απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 8
Niklas Nienaß
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. διαπιστώνει ότι η ευρωπαϊκή 
οικονομία εμφανίζει σημάδια λιγότερο 
δυναμικής ανάπτυξης· επισημαίνει ότι 
πρέπει να καταβληθούν περισσότερες 
προσπάθειες για τη στήριξη των κρατών 
μελών στα οποία καταγράφονται 
βραδύτεροι ρυθμοί ανάπτυξης και υψηλά 
ποσοστά ανεργίας, ιδίως όσον αφορά τους 
νέους·

1. διαπιστώνει ότι η ευρωπαϊκή 
οικονομία εμφανίζει σημάδια λιγότερο 
δυναμικής ανάπτυξης· επισημαίνει ότι 
πρέπει να καταβληθούν περισσότερες 
προσπάθειες για τη στήριξη των κρατών 
μελών στα οποία καταγράφονται 
βραδύτεροι ρυθμοί ανάπτυξης και υψηλά 
ποσοστά ανεργίας, ιδίως όσον αφορά τους 
νέους· καθώς και όσον αφορά τις 
προκλήσεις που συνδέονται με την 
κλιματική αλλαγή και επιβλαβείς για το 
περιβάλλον δραστηριότητες·

Or. en

Τροπολογία 9
Μανώλης Κεφαλογιάννης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. διαπιστώνει ότι η ευρωπαϊκή 
οικονομία εμφανίζει σημάδια λιγότερο 
δυναμικής ανάπτυξης· επισημαίνει ότι 

1. διαπιστώνει ότι η ευρωπαϊκή 
οικονομία εμφανίζει σημάδια λιγότερο 
δυναμικής ανάπτυξης· σημειώνει ότι 
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πρέπει να καταβληθούν περισσότερες 
προσπάθειες για τη στήριξη των κρατών 
μελών στα οποία καταγράφονται 
βραδύτεροι ρυθμοί ανάπτυξης και υψηλά 
ποσοστά ανεργίας, ιδίως όσον αφορά τους 
νέους·

εξακολουθούν να υπάρχουν τρωτά 
σημεία·επισημαίνει ότι πρέπει να 
καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες 
για τη στήριξη των κρατών μελών που 
πλήττονται περισσότερο από την κρίση 
και στα οποία καταγράφονται βραδύτεροι 
ρυθμοί ανάπτυξης και υψηλά ποσοστά 
ανεργίας, ιδίως όσον αφορά τους νέους·

Or. en

Τροπολογία 10
Viktor Uspaskich

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. διαπιστώνει ότι η ευρωπαϊκή 
οικονομία εμφανίζει σημάδια λιγότερο 
δυναμικής ανάπτυξης· επισημαίνει ότι 
πρέπει να καταβληθούν περισσότερες 
προσπάθειες για τη στήριξη των κρατών 
μελών στα οποία καταγράφονται 
βραδύτεροι ρυθμοί ανάπτυξης και υψηλά 
ποσοστά ανεργίας, ιδίως όσον αφορά τους 
νέους·

1. διαπιστώνει ότι η ευρωπαϊκή 
οικονομία εμφανίζει σημάδια λιγότερο 
δυναμικής ανάπτυξης, καθώς η Επιτροπή 
προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ στην 
ευρωζώνη ύψους 1,2% για το 2020/2021· 
επισημαίνει ότι πρέπει να καταβληθούν 
περισσότερες προσπάθειες για τη στήριξη 
των κρατών μελών στα οποία 
καταγράφονται βραδύτεροι ρυθμοί 
ανάπτυξης και υψηλά ποσοστά ανεργίας, 
ιδίως όσον αφορά τους νέους·

Or. en

Τροπολογία 11
Josianne Cutajar

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. διαπιστώνει ότι η ευρωπαϊκή 
οικονομία εμφανίζει σημάδια λιγότερο 
δυναμικής ανάπτυξης· επισημαίνει ότι 
πρέπει να καταβληθούν περισσότερες 

1. διαπιστώνει ότι η ευρωπαϊκή 
οικονομία εμφανίζει σημάδια λιγότερο 
δυναμικής ανάπτυξης και ότι 
εξακολουθούν να υφίστανται ανισότητες· 
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προσπάθειες για τη στήριξη των κρατών 
μελών στα οποία καταγράφονται 
βραδύτεροι ρυθμοί ανάπτυξης και υψηλά 
ποσοστά ανεργίας, ιδίως όσον αφορά τους 
νέους·

επισημαίνει ότι πρέπει να καταβληθούν 
περισσότερες προσπάθειες για την 
καταπολέμηση αυτών των ανισοτήτων 
και για τη στήριξη των κρατών μελών στα 
οποία καταγράφονται βραδύτεροι ρυθμοί 
ανάπτυξης και υψηλά ποσοστά ανεργίας, 
ιδίως όσον αφορά τους νέους·

Or. en

Τροπολογία 12
Viktor Uspaskich

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. διαπιστώνει ότι η ευρωπαϊκή 
οικονομία εμφανίζει σημάδια λιγότερο 
δυναμικής ανάπτυξης· επισημαίνει ότι 
πρέπει να καταβληθούν περισσότερες 
προσπάθειες για τη στήριξη των κρατών 
μελών στα οποία καταγράφονται 
βραδύτεροι ρυθμοί ανάπτυξης και υψηλά 
ποσοστά ανεργίας, ιδίως όσον αφορά τους 
νέους·

1. διαπιστώνει ότι η ευρωπαϊκή 
οικονομία εμφανίζει σημάδια λιγότερο 
δυναμικής ανάπτυξης· επισημαίνει ότι 
πρέπει να καταβληθούν περισσότερες 
προσπάθειες για τη στήριξη των κρατών 
μελών στα οποία καταγράφονται 
βραδύτεροι ρυθμοί ανάπτυξης και υψηλά 
ποσοστά ανεργίας, τα οποία προβλέπεται 
να ανέρχονται σε ποσοστό άνω του 7% 
στην ευρωζώνη το 2020/2021, ιδίως όσον 
αφορά τους νέους·

Or. en

Τροπολογία 13
Cristina Maestre Martín De Almagro

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. διαπιστώνει ότι η ευρωπαϊκή 
οικονομία εμφανίζει σημάδια λιγότερο 
δυναμικής ανάπτυξης· επισημαίνει ότι 
πρέπει να καταβληθούν περισσότερες 
προσπάθειες για τη στήριξη των κρατών 

1. διαπιστώνει ότι η ευρωπαϊκή 
οικονομία εμφανίζει σημάδια λιγότερο 
δυναμικής ανάπτυξης· επισημαίνει ότι 
πρέπει να καταβληθούν περισσότερες 
προσπάθειες για τη στήριξη των κρατών 
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μελών στα οποία καταγράφονται 
βραδύτεροι ρυθμοί ανάπτυξης και υψηλά 
ποσοστά ανεργίας, ιδίως όσον αφορά τους 
νέους·

μελών στα οποία καταγράφονται 
βραδύτεροι ρυθμοί ανάπτυξης και υψηλά 
ποσοστά ανεργίας, ιδίως όσον αφορά τους 
νέους και τις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες·

Or. es

Τροπολογία 14
Μαρία Σπυράκη, Μανώλης Κεφαλογιάννης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. διαπιστώνει ότι η ευρωπαϊκή 
οικονομία εμφανίζει σημάδια λιγότερο 
δυναμικής ανάπτυξης· επισημαίνει ότι 
πρέπει να καταβληθούν περισσότερες 
προσπάθειες για τη στήριξη των κρατών 
μελών στα οποία καταγράφονται 
βραδύτεροι ρυθμοί ανάπτυξης και υψηλά 
ποσοστά ανεργίας, ιδίως όσον αφορά τους 
νέους·

1. διαπιστώνει ότι η ευρωπαϊκή 
οικονομία εμφανίζει σημάδια λιγότερο 
δυναμικής ανάπτυξης· επισημαίνει ότι 
πρέπει να καταβληθούν περισσότερες 
προσπάθειες για τη στήριξη των κρατών 
μελών στα οποία καταγράφονται 
βραδύτεροι ρυθμοί ανάπτυξης και υψηλά 
ποσοστά ανεργίας, ιδίως όσον αφορά τους 
νέους και τις ευάλωτες ομάδες·

Or. en

Τροπολογία 15
Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Μανώλης Κεφαλογιάννης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. διαπιστώνει ότι η ευρωπαϊκή 
οικονομία εμφανίζει σημάδια λιγότερο 
δυναμικής ανάπτυξης· επισημαίνει ότι 
πρέπει να καταβληθούν περισσότερες 
προσπάθειες για τη στήριξη των κρατών 
μελών στα οποία καταγράφονται 
βραδύτεροι ρυθμοί ανάπτυξης και υψηλά 
ποσοστά ανεργίας, ιδίως όσον αφορά τους 
νέους·

1. διαπιστώνει ότι, αν και υφίστανται 
μεγάλες διαφορές, συνεχίζεται η 
ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας· 
επισημαίνει ότι πρέπει να καταβληθούν 
περισσότερες προσπάθειες για τη στήριξη 
των περιφερειών στις οποίες 
καταγράφονται βραδύτεροι ρυθμοί 
ανάπτυξης και υψηλά ποσοστά ανεργίας, 
ιδίως όσον αφορά τους νέους·
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Or. en

Τροπολογία 16
Viktor Uspaskich

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο 1 (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(1) σημειώνει ότι η αύξηση των 
ενωσιακών εξαγωγών αναμένεται να είναι 
βραδύτερη το 2020/2021 από ό,τι τα 10 
προηγούμενα έτη· τονίζει τη σημασία 
πρωτοβουλιών που προωθούν τις 
εξαγωγές, προκειμένου να δοθεί ώθηση 
στην οικονομική ανάπτυξη στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 17
Viktor Uspaskich

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο 2 (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(2) σημειώνει ότι οι πρωτοβουλίες 
που προωθούν τις εξαγωγές θα 
μπορούσαν να βοηθήσουν στην επίλυση 
των ζητημάτων της ανεργίας, να 
αυξήσουν τη συνοχή και να μειώσουν τις 
οικονομικές περιφερειακές διαφορές·

Or. en

Τροπολογία 18
Tamás Deutsch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. σημειώνει ότι οι προοπτικές 
παγκόσμιας ανάπτυξης είναι αβέβαιες και 
ότι οι εμπορικές εντάσεις στον τομέα της 
μεταποίησης έχουν αρνητικό αντίκτυπο 
στις επενδύσεις·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 19
Niklas Nienaß
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. σημειώνει ότι οι προοπτικές 
παγκόσμιας ανάπτυξης είναι αβέβαιες και 
ότι οι εμπορικές εντάσεις στον τομέα της 
μεταποίησης έχουν αρνητικό αντίκτυπο 
στις επενδύσεις·

2. σημειώνει ότι οι προοπτικές 
παγκόσμιας ανάπτυξης είναι αβέβαιες και 
ότι οι εμπορικές εντάσεις στον τομέα της 
μεταποίησης έχουν αρνητικό αντίκτυπο 
στις επενδύσεις· πιστεύει ακράδαντα ότι 
υπάρχει επείγουσα ανάγκη να μετατραπεί 
η οικονομία μας από γραμμική σε 
κυκλική και καλεί την Επιτροπή να 
εκκινήσει τις αλλαγές στις πολιτικές από 
ένα μοντέλο ανάπτυξης σε ένα μετα-
αναπτυξιακό μοντέλο και στη βιώσιμη 
ανάπτυξη, θέτοντας έτσι την Οικονομική 
και Νομισματική Ένωση σε μια βιώσιμη 
βάση·

Or. en

Τροπολογία 20
Vlad-Marius Botoş

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. σημειώνει ότι οι προοπτικές 2. τονίζει ότι οι εύστοχες επενδύσεις 
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παγκόσμιας ανάπτυξης είναι αβέβαιες και 
ότι οι εμπορικές εντάσεις στον τομέα της 
μεταποίησης έχουν αρνητικό αντίκτυπο 
στις επενδύσεις·

είναι εξόχως σημαντικές για να ενισχυθεί 
η ενωσιακή οικονομία σε συνδυασμό με 
τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
και τον προσανατολισμό της πολιτικής 
συνοχής στα αποτελέσματα, καθώς και 
στην καλή διαπραγμάτευση των 
εμπορικών συμφωνιών με τρίτες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 21
Viktor Uspaskich

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. σημειώνει ότι οι προοπτικές 
παγκόσμιας ανάπτυξης είναι αβέβαιες και 
ότι οι εμπορικές εντάσεις στον τομέα της 
μεταποίησης έχουν αρνητικό αντίκτυπο 
στις επενδύσεις·

2. σημειώνει ότι οι προοπτικές 
παγκόσμιας ανάπτυξης είναι αβέβαιες και 
ότι οι εμπορικές εντάσεις στον τομέα της 
μεταποίησης έχουν αρνητικό αντίκτυπο 
στις επενδύσεις σε εξοπλισμό, που 
προβλέπεται να είναι περίπου δύο φορές 
χαμηλότερες το 2020/2021 από ό,τι ήταν 
το 2018·

Or. en

Τροπολογία 22
Viktor Uspaskich

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. σημειώνει ότι οι προοπτικές 
παγκόσμιας ανάπτυξης είναι αβέβαιες και 
ότι οι εμπορικές εντάσεις στον τομέα της 
μεταποίησης έχουν αρνητικό αντίκτυπο 
στις επενδύσεις·

2. σημειώνει ότι οι προοπτικές 
παγκόσμιας ανάπτυξης εξακολουθούν να 
υποχωρούν και αναμένεται να είναι 
βραδύτερες από ό,τι τα έτη 2014-2018, 
ενώ οι εμπορικές εντάσεις στον τομέα της 
μεταποίησης έχουν αρνητικό αντίκτυπο 
στις επενδύσεις·
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Or. en

Τροπολογία 23
Viktor Uspaskich

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 – σημείο 1 (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(1) σημειώνει ότι ακόμη και χωρίς 
δυνητικές κλιμακώσεις του εμπορικού 
πολέμου η Επιτροπή προβλέπει χλιαρή 
ανάπτυξη των προηγμένων οικονομιών σε 
ποσοστό μόνο 1,6% για το 2020/2021·

Or. en

Τροπολογία 24
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η αύξηση της 
παραγωγικότητας στην ΕΕ εξακολουθεί 
να είναι σημαντικά χαμηλότερη από την 
αντίστοιχη αύξηση άλλων παγκόσμιων 
παραγόντων· επιπλέον, σημειώνει ότι οι 
διαφορές στην ΕΕ έχουν αυξηθεί, όταν, 
μεταξύ των περιφερειών, το 10% των 
πλέον αποδοτικών είναι έξι φορές 
περισσότερο παραγωγικές από ό,τι το 
10% των λιγότερο αποδοτικών· 
χαιρετίζει, σε αυτό το πλαίσιο, την 
εγκαθίδρυση των Εθνικών Επιτροπών 
Παραγωγικότητας, προκειμένου να 
υποστηριχθούν οι εθνικοί διάλογοι όσον 
αφορά τον τρόπο προώθησης της 
παραγωγικότητας και ενίσχυσης της 
εθνικής κυριότητας των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων·
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Or. en

Τροπολογία 25
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο πρέπει να συμβάλει με συνέπεια 
στην εξάλειψη των ανισοτήτων και των 
κοινωνικών, οικονομικών και εδαφικών 
διαφορών μεταξύ των περιφερειών της 
ΕΕ·

3. τονίζει ότι τα χαμηλά εισοδήματα 
σε ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να 
αποτελούν πρόκληση για την πολιτική 
συνοχής, τα υψηλά ποσοστά πενίας σε 
σύζευξη με την επισφαλή απασχόληση 
οδηγούν σε υψηλά ποσοστά εσωτερικής 
μετανάστευσης εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, για την οποία απαιτούνται σαφή 
και συγκεντρωτικά μέτρα, προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η δημογραφική 
ισορροπία·

Or. en

Τροπολογία 26
Mathilde Androuët

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο πρέπει να συμβάλει με συνέπεια 
στην εξάλειψη των ανισοτήτων και των 
κοινωνικών, οικονομικών και εδαφικών 
διαφορών μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ·

3. υπογραμμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο πρέπει να συμβάλει με συνέπεια 
στην εξάλειψη των ανισοτήτων και των 
κοινωνικών, οικονομικών και εδαφικών 
διαφορών μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ· 
τονίζει το γεγονός ότι τα κράτη μέλη 
διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στην 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των 
περιφερειών και στην ανάπτυξη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· υπενθυμίζει ότι η 
συνεργασία των εθνικών κυβερνήσεων 
είναι απαραίτητη για την επιτυχία του 
Ευρωπαϊκού Πράσινου Συμφώνου· 
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τονίζει ότι η υλοποίηση των στόχων του 
ευρωπαϊκού πράσινου συμφώνου 
εναπόκειται ουσιαστικά στα κράτη μέλη, 
που αποτελούν τους φυσικούς 
ενδιάμεσους φορείς μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
περιφερειών·

Or. fr

Τροπολογία 27
Niklas Nienaß
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο πρέπει να συμβάλει με συνέπεια 
στην εξάλειψη των ανισοτήτων και των 
κοινωνικών, οικονομικών και εδαφικών 
διαφορών μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ·

3. υπογραμμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο πρέπει να συμβάλει με συνέπεια 
στην εξάλειψη των ανισοτήτων και των 
κοινωνικών, οικονομικών και εδαφικών 
διαφορών μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ· 
ζητεί τη μετατόπιση κάθε τύπου 
επενδύσεων προς τις βιώσιμες 
επενδύσεις· απαιτεί να χρησιμοποιούνται 
τα ταμεία ΕΔΕΤ για τη βιώσιμη 
κινητικότητα, τους οικολόγους 
επιχειρηματίες, την πράσινη υποδομή, 
καθώς και για τη σταδιακή κατάργηση 
των ορυκτών καυσίμων, προκειμένου να 
αποφευχθεί η πρόκληση οποιασδήποτε 
επιβλαβούς συνέπειας στο περιβάλλον και 
στο κλίμα·

Or. en

Τροπολογία 28
Μανώλης Κεφαλογιάννης, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Μαρία Σπυράκη

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο πρέπει να συμβάλει με συνέπεια 
στην εξάλειψη των ανισοτήτων και των 
κοινωνικών, οικονομικών και εδαφικών 
διαφορών μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ·

3. υπογραμμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο πρέπει να συμβάλει με συνέπεια 
στην εξάλειψη των ανισοτήτων και των 
κοινωνικών, οικονομικών και εδαφικών 
ανισοτήτων και διαφορών μεταξύ των 
διάφορων περιφερειών της ΕΕ· τονίζει ότι 
η συνεχιζόμενη γεωγραφική ανισορροπία 
των επενδύσεων της ΕΤΕπ είναι ζήτημα 
που εγείρει μεγάλη ανησυχία·

Or. en

Τροπολογία 29
Josianne Cutajar

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο πρέπει να συμβάλει με συνέπεια 
στην εξάλειψη των ανισοτήτων και των 
κοινωνικών, οικονομικών και εδαφικών 
διαφορών μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ·

3. υπογραμμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο πρέπει να συμβάλει με συνέπεια 
στην εξάλειψη των ανισοτήτων και των 
κοινωνικών, οικονομικών και εδαφικών 
διαφορών μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των πλέον 
απόκεντρων περιφερειών, όπως τα νησιά, 
οι ορεινές και οι αραιοκατοικημένες 
περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 30
Erik Bergkvist

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο πρέπει να συμβάλει με συνέπεια 
στην εξάλειψη των ανισοτήτων και των 

3. υπογραμμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο πρέπει να συμβάλει με συνέπεια 
στην εξάλειψη των ανισοτήτων και των 
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κοινωνικών, οικονομικών και εδαφικών 
διαφορών μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ·

κοινωνικών, οικονομικών και εδαφικών 
διαφορών μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ· 
και συνεπώς ότι είναι αναγκαίοι νέοι 
δείκτες οι οποίοι να επικεντρώνονται στις 
κοινωνικές πτυχές·

Or. en

Τροπολογία 31
Cristina Maestre Martín De Almagro

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο πρέπει να συμβάλει με συνέπεια 
στην εξάλειψη των ανισοτήτων και των 
κοινωνικών, οικονομικών και εδαφικών 
διαφορών μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ·

3. υπογραμμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο πρέπει να εγγυηθεί την ενίσχυση 
των ταμείων συνοχής προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι αυτά συμβάλουν στην 
εξάλειψη των ανισοτήτων και των 
κοινωνικών, οικονομικών και εδαφικών 
διαφορών μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ·

Or. es

Τροπολογία 32
Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο πρέπει να συμβάλει με συνέπεια 
στην εξάλειψη των ανισοτήτων και των 
κοινωνικών, οικονομικών και εδαφικών 
διαφορών μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ·

3. υπογραμμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο πρέπει να συμβάλει με συνέπεια 
στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
και στην εξάλειψη των ανισοτήτων και 
των κοινωνικών, οικονομικών και 
εδαφικών διαφορών μεταξύ των 
περιφερειών της ΕΕ·

Or. ro
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Τροπολογία 33
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο πρέπει να συμβάλει με συνέπεια 
στην εξάλειψη των ανισοτήτων και των 
κοινωνικών, οικονομικών και εδαφικών 
διαφορών μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ·

3. υπογραμμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο πρέπει να συμβάλει με συνέπεια 
στην εξάλειψη των ανισοτήτων και των 
κοινωνικών, οικονομικών και εδαφικών 
διαφορών μεταξύ των χωρών και των 
περιφερειών της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 34
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο πρέπει να συμβάλει με συνέπεια 
στην εξάλειψη των ανισοτήτων και των 
κοινωνικών, οικονομικών και εδαφικών 
διαφορών μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ·

3. υπογραμμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο θα πρέπει να συμβάλει με 
συνέπεια στην εξάλειψη των ανισοτήτων 
και των κοινωνικών, οικονομικών και 
εδαφικών διαφορών μεταξύ των 
περιφερειών της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 35
Tamás Deutsch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 3. υπογραμμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
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Εξάμηνο πρέπει να συμβάλει με συνέπεια 
στην εξάλειψη των ανισοτήτων και των 
κοινωνικών, οικονομικών και εδαφικών 
διαφορών μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ·

Εξάμηνο μπορεί επίσης να συμβάλει στην 
εξάλειψη των ανισοτήτων και των 
κοινωνικών, οικονομικών και εδαφικών 
διαφορών μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 36
Tamás Deutsch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
θα πρέπει να επιφέρει περαιτέρω 
οικονομική και κοινωνική σύγκλιση 
μεταξύ των περιφερειών και των κρατών 
μελών, μέσω της διόρθωσης των 
εμπορικών ανισορροπιών, της μείωσης 
του υπερβολικού πλεονάσματος και της 
επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων· 
υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο 
ευρωπαϊκός στόχος για μια ανάπτυξη 
χωρίς αποκλεισμούς σημαίνει αύξηση 
των επενδύσεων στους τομείς των 
υποδομών, της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης, καθώς και της υγείας, της 
έρευνας και της καινοτομίας· τονίζει ότι 
η αύξηση της παραγωγικότητας θα 
πρέπει να οδηγήσει σε αύξηση των 
μισθών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 37
Erik Bergkvist

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 4. υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο 
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θα πρέπει να επιφέρει περαιτέρω 
οικονομική και κοινωνική σύγκλιση 
μεταξύ των περιφερειών και των κρατών 
μελών, μέσω της διόρθωσης των 
εμπορικών ανισορροπιών, της μείωσης 
του υπερβολικού πλεονάσματος και της 
επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων· 
υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο ευρωπαϊκός 
στόχος για μια ανάπτυξη χωρίς 
αποκλεισμούς σημαίνει αύξηση των 
επενδύσεων στους τομείς των υποδομών, 
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, 
καθώς και της υγείας, της έρευνας και της 
καινοτομίας· τονίζει ότι η αύξηση της 
παραγωγικότητας θα πρέπει να οδηγήσει 
σε αύξηση των μισθών·

ευρωπαϊκός στόχος για μια ανάπτυξη 
χωρίς αποκλεισμούς σημαίνει αύξηση των 
επενδύσεων στους τομείς των πράσινων 
θέσεων απασχόλησης, των υποδομών, της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης, καθώς 
και της υγείας, της έρευνας και της 
καινοτομίας· τονίζει ότι η αύξηση της 
παραγωγικότητας θα πρέπει να οδηγήσει 
σε αύξηση των μισθών·

Or. en

Τροπολογία 38
Vlad-Marius Botoş

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
θα πρέπει να επιφέρει περαιτέρω 
οικονομική και κοινωνική σύγκλιση 
μεταξύ των περιφερειών και των κρατών 
μελών, μέσω της διόρθωσης των 
εμπορικών ανισορροπιών, της μείωσης 
του υπερβολικού πλεονάσματος και της 
επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων· 
υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο 
ευρωπαϊκός στόχος για μια ανάπτυξη 
χωρίς αποκλεισμούς σημαίνει αύξηση 
των επενδύσεων στους τομείς των 
υποδομών, της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης, καθώς και της υγείας, της 
έρευνας και της καινοτομίας· τονίζει ότι 
η αύξηση της παραγωγικότητας θα 
πρέπει να οδηγήσει σε αύξηση των 
μισθών·

4. υπογραμμίζει ότι οι ευρείες 
περιφερειακές και εδαφικές ανισότητες 
παραμένουν ένα βασικό ζήτημα που 
εμπνέει ανησυχία· θεωρεί, σε αυτό το 
πλαίσιο, ότι οι επενδύσεις της πολιτικής 
συνοχής είναι ζωτικής σημασίας, 
προκειμένου να μειωθούν αυτές οι 
διαφορές και καλωσορίζει την ύπαρξη 
ισχυρότερης διασύνδεσης μεταξύ της 
πολιτικής συνοχής και των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων στο ΠΔΠ για την 
περίοδο 2021-2027·

Or. en
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Τροπολογία 39
Viktor Uspaskich

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
θα πρέπει να επιφέρει περαιτέρω 
οικονομική και κοινωνική σύγκλιση 
μεταξύ των περιφερειών και των κρατών 
μελών, μέσω της διόρθωσης των 
εμπορικών ανισορροπιών, της μείωσης του 
υπερβολικού πλεονάσματος και της 
επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων· 
υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο ευρωπαϊκός 
στόχος για μια ανάπτυξη χωρίς 
αποκλεισμούς σημαίνει αύξηση των 
επενδύσεων στους τομείς των υποδομών, 
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, 
καθώς και της υγείας, της έρευνας και της 
καινοτομίας· τονίζει ότι η αύξηση της 
παραγωγικότητας θα πρέπει να οδηγήσει 
σε αύξηση των μισθών·

4. τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
θα πρέπει να επιφέρει περαιτέρω 
οικονομική και κοινωνική σύγκλιση 
μεταξύ των περιφερειών και των κρατών 
μελών, μέσω της διόρθωσης των 
εμπορικών ανισορροπιών, της μείωσης του 
υπερβολικού πλεονάσματος και της 
επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων· 
υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο ευρωπαϊκός 
στόχος για μια ανάπτυξη χωρίς 
αποκλεισμούς σημαίνει αύξηση των 
επενδύσεων στους τομείς των υποδομών, 
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, 
καθώς και της υγείας, της έρευνας και της 
καινοτομίας· τονίζει ότι η αύξηση της 
παραγωγικότητας θα πρέπει να οδηγήσει 
σε αύξηση των μισθών· σημειώνει ότι, 
σύμφωνα με τις προβλέψεις της 
Επιτροπής, το ποσοστό της πραγματικής 
αύξησης της κατά κεφαλήν αμοιβής των 
εργαζομένων στην ευρωζώνη 
προβλέπεται να είναι χαμηλότερο από 1% 
κατά τα επόμενα δύο έτη·

Or. en

Τροπολογία 40
Niklas Nienaß
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
θα πρέπει να επιφέρει περαιτέρω 

4. τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
θα πρέπει να επιφέρει περαιτέρω 
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οικονομική και κοινωνική σύγκλιση 
μεταξύ των περιφερειών και των κρατών 
μελών, μέσω της διόρθωσης των 
εμπορικών ανισορροπιών, της μείωσης του 
υπερβολικού πλεονάσματος και της 
επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων· 
υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο ευρωπαϊκός 
στόχος για μια ανάπτυξη χωρίς 
αποκλεισμούς σημαίνει αύξηση των 
επενδύσεων στους τομείς των υποδομών, 
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, 
καθώς και της υγείας, της έρευνας και της 
καινοτομίας· τονίζει ότι η αύξηση της 
παραγωγικότητας θα πρέπει να οδηγήσει 
σε αύξηση των μισθών·

οικονομική και κοινωνική σύγκλιση 
μεταξύ των περιφερειών και των κρατών 
μελών, μέσω της διόρθωσης των 
εμπορικών ανισορροπιών και της μείωσης 
του υπερβολικού πλεονάσματος· 
υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο ευρωπαϊκός 
στόχος για μια ανάπτυξη χωρίς 
αποκλεισμούς σημαίνει αύξηση των 
επενδύσεων στους τομείς των πράσινων 
υποδομών, της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης, της υγείας, της 
καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, 
καθώς και της έρευνας και της 
καινοτομίας· τονίζει ότι η αύξηση της 
παραγωγικότητας θα πρέπει να οδηγήσει 
σε αύξηση των μισθών· θεωρεί ότι θα 
πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην 
καταπολέμηση των ανισοτήτων, μεταξύ 
άλλων μέσω της χρηματοδότησης της 
πολιτικής συνοχής, με την εφαρμογή 
αποτελεσματικών εργαλείων και την 
επικέντρωση των πόρων στον 
συγκεκριμένο σκοπό·

Or. en

Τροπολογία 41
Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Μαρία Σπυράκη

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
θα πρέπει να επιφέρει περαιτέρω 
οικονομική και κοινωνική σύγκλιση 
μεταξύ των περιφερειών και των κρατών 
μελών, μέσω της διόρθωσης των 
εμπορικών ανισορροπιών, της μείωσης του 
υπερβολικού πλεονάσματος και της 
επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων· 
υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο ευρωπαϊκός 
στόχος για μια ανάπτυξη χωρίς 
αποκλεισμούς σημαίνει αύξηση των 
επενδύσεων στους τομείς των υποδομών, 
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, 

4. τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
θα πρέπει να επιφέρει περαιτέρω 
οικονομική και κοινωνική σύγκλιση 
μεταξύ των περιφερειών και των κρατών 
μελών, μέσω της διόρθωσης των 
εμπορικών ανισορροπιών, της μείωσης του 
υπερβολικού πλεονάσματος και της 
επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων· 
υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο ευρωπαϊκός 
στόχος για μια ανάπτυξη χωρίς 
αποκλεισμούς σημαίνει αύξηση των 
επενδύσεων στους τομείς των υποδομών, 
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, 
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καθώς και της υγείας, της έρευνας και της 
καινοτομίας· τονίζει ότι η αύξηση της 
παραγωγικότητας θα πρέπει να οδηγήσει 
σε αύξηση των μισθών·

καθώς και της υγείας, της έρευνας και της 
καινοτομίας· τονίζει κυρίως ότι η ΕΕ θα 
πρέπει να αδράξει την ευκαιρία να 
επενδύσει σε μελλοντοστραφείς 
δεξιότητες και υποδομές, οι οποίες θα 
οδηγήσουν σε αυξημένη παραγωγικότητα 
και υψηλότερο εισόδημα·

Or. en

Τροπολογία 42
Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
θα πρέπει να επιφέρει περαιτέρω 
οικονομική και κοινωνική σύγκλιση 
μεταξύ των περιφερειών και των κρατών 
μελών, μέσω της διόρθωσης των 
εμπορικών ανισορροπιών, της μείωσης του 
υπερβολικού πλεονάσματος και της 
επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων· 
υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο ευρωπαϊκός 
στόχος για μια ανάπτυξη χωρίς 
αποκλεισμούς σημαίνει αύξηση των 
επενδύσεων στους τομείς των υποδομών, 
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, 
καθώς και της υγείας, της έρευνας και της 
καινοτομίας· τονίζει ότι η αύξηση της 
παραγωγικότητας θα πρέπει να οδηγήσει 
σε αύξηση των μισθών·

4. τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
θα πρέπει να επιφέρει περαιτέρω 
οικονομική και κοινωνική σύγκλιση 
μεταξύ των περιφερειών και των κρατών 
μελών, μέσω της διόρθωσης των 
εμπορικών ανισορροπιών, της μείωσης του 
υπερβολικού πλεονάσματος και της 
εφαρμογής μέτρων ανάκαμψης· 
υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο ευρωπαϊκός 
στόχος για μια ανάπτυξη χωρίς 
αποκλεισμούς σημαίνει αύξηση των 
επενδύσεων στους τομείς των υποδομών, 
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, 
καθώς και της υγείας, της έρευνας και της 
καινοτομίας· τονίζει ότι η αύξηση της 
παραγωγικότητας θα πρέπει να οδηγήσει 
στη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για 
την επιχειρηματικότητα, καθώς και σε 
αύξηση των μισθών και των ελκυστικών 
θέσεων εργασίας·

Or. ro

Τροπολογία 43
Μανώλης Κεφαλογιάννης, Μαρία Σπυράκη

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Paragraph 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
θα πρέπει να επιφέρει περαιτέρω 
οικονομική και κοινωνική σύγκλιση 
μεταξύ των περιφερειών και των κρατών 
μελών, μέσω της διόρθωσης των 
εμπορικών ανισορροπιών, της μείωσης του 
υπερβολικού πλεονάσματος και της 
επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων· 
υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο ευρωπαϊκός 
στόχος για μια ανάπτυξη χωρίς 
αποκλεισμούς σημαίνει αύξηση των 
επενδύσεων στους τομείς των υποδομών, 
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, 
καθώς και της υγείας, της έρευνας και της 
καινοτομίας· τονίζει ότι η αύξηση της 
παραγωγικότητας θα πρέπει να οδηγήσει 
σε αύξηση των μισθών·

4. τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
θα πρέπει να επιφέρει περαιτέρω 
οικονομική και κοινωνική σύγκλιση 
μεταξύ των περιφερειών και των κρατών 
μελών, μέσω της διόρθωσης των 
εμπορικών ανισορροπιών, της μείωσης του 
υπερβολικού πλεονάσματος και της 
επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων· 
υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο ευρωπαϊκός 
στόχος για μια ανάπτυξη χωρίς 
αποκλεισμούς σημαίνει αύξηση των 
επενδύσεων στους τομείς των βιώσιμων 
υποδομών που ενισχύουν την ανάπτυξη, 
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, 
καθώς και της υγείας, της έρευνας και της 
καινοτομίας· τονίζει ότι η αύξηση της 
παραγωγικότητας θα πρέπει να οδηγήσει 
σε αύξηση των μισθών·

Or. en

Τροπολογία 44
Viktor Uspaskich

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
θα πρέπει να επιφέρει περαιτέρω 
οικονομική και κοινωνική σύγκλιση 
μεταξύ των περιφερειών και των κρατών 
μελών, μέσω της διόρθωσης των 
εμπορικών ανισορροπιών, της μείωσης του 
υπερβολικού πλεονάσματος και της 
επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων· 
υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο ευρωπαϊκός 
στόχος για μια ανάπτυξη χωρίς 
αποκλεισμούς σημαίνει αύξηση των 
επενδύσεων στους τομείς των υποδομών, 
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, 
καθώς και της υγείας, της έρευνας και της 

4. τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
θα πρέπει να επιφέρει περαιτέρω 
οικονομική και κοινωνική σύγκλιση 
μεταξύ των περιφερειών και των κρατών 
μελών, μέσω της διόρθωσης των 
εμπορικών ανισορροπιών, της μείωσης του 
υπερβολικού πλεονάσματος και της 
επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων· 
υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο ευρωπαϊκός 
στόχος για μια ανάπτυξη χωρίς 
αποκλεισμούς σημαίνει μεγαλύτερη 
στήριξη των εξαγωγών και των 
επενδύσεων στους τομείς των υποδομών, 
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, 
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καινοτομίας· τονίζει ότι η αύξηση της 
παραγωγικότητας θα πρέπει να οδηγήσει 
σε αύξηση των μισθών·

καθώς και της υγείας, της έρευνας και της 
καινοτομίας· τονίζει ότι η αύξηση της 
παραγωγικότητας θα πρέπει να οδηγήσει 
σε αύξηση των μισθών·

Or. en

Τροπολογία 45
Cristina Maestre Martín De Almagro

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
θα πρέπει να επιφέρει περαιτέρω 
οικονομική και κοινωνική σύγκλιση 
μεταξύ των περιφερειών και των κρατών 
μελών, μέσω της διόρθωσης των 
εμπορικών ανισορροπιών, της μείωσης του 
υπερβολικού πλεονάσματος και της 
επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων· 
υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο ευρωπαϊκός 
στόχος για μια ανάπτυξη χωρίς 
αποκλεισμούς σημαίνει αύξηση των 
επενδύσεων στους τομείς των υποδομών, 
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, 
καθώς και της υγείας, της έρευνας και της 
καινοτομίας· τονίζει ότι η αύξηση της 
παραγωγικότητας θα πρέπει να οδηγήσει 
σε αύξηση των μισθών·

4. τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
θα πρέπει να επιφέρει περαιτέρω 
οικονομική και κοινωνική σύγκλιση 
μεταξύ των περιφερειών και των κρατών 
μελών, μέσω της διόρθωσης των 
εμπορικών ανισορροπιών, της μείωσης του 
υπερβολικού πλεονάσματος και της 
επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων· 
υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο ευρωπαϊκός 
στόχος για μια ανάπτυξη χωρίς 
αποκλεισμούς σημαίνει αύξηση των 
επενδύσεων στους τομείς των υποδομών, 
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, 
καθώς και της υγείας, της έρευνας, της 
καινοτομίας και της ψηφιοποίησης· 
τονίζει ότι η αύξηση της παραγωγικότητας 
θα πρέπει να οδηγήσει σε αύξηση των 
μισθών·

Or. es

Τροπολογία 46
Μαρία Σπυράκη, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 4. τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
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θα πρέπει να επιφέρει περαιτέρω 
οικονομική και κοινωνική σύγκλιση 
μεταξύ των περιφερειών και των κρατών 
μελών, μέσω της διόρθωσης των 
εμπορικών ανισορροπιών, της μείωσης του 
υπερβολικού πλεονάσματος και της 
επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων· 
υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο ευρωπαϊκός 
στόχος για μια ανάπτυξη χωρίς 
αποκλεισμούς σημαίνει αύξηση των 
επενδύσεων στους τομείς των υποδομών, 
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, 
καθώς και της υγείας, της έρευνας και της 
καινοτομίας· τονίζει ότι η αύξηση της 
παραγωγικότητας θα πρέπει να οδηγήσει 
σε αύξηση των μισθών·

θα πρέπει να επιταχύνει περαιτέρω την 
οικονομική και κοινωνική σύγκλιση 
μεταξύ των περιφερειών και των κρατών 
μελών, μέσω της διόρθωσης των 
εμπορικών ανισορροπιών, της μείωσης του 
υπερβολικού πλεονάσματος και της 
επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων· 
υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο ευρωπαϊκός 
στόχος για μια ανάπτυξη χωρίς 
αποκλεισμούς σημαίνει αύξηση των 
επενδύσεων στους τομείς των υποδομών, 
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, 
καθώς και της υγείας, της έρευνας και της 
καινοτομίας· τονίζει ότι η αύξηση της 
παραγωγικότητας θα πρέπει να οδηγήσει 
σε αύξηση των μισθών·

Or. en

Τροπολογία 47
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
θα πρέπει να επιφέρει περαιτέρω 
οικονομική και κοινωνική σύγκλιση 
μεταξύ των περιφερειών και των κρατών 
μελών, μέσω της διόρθωσης των 
εμπορικών ανισορροπιών, της μείωσης του 
υπερβολικού πλεονάσματος και της 
επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων· 
υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο ευρωπαϊκός 
στόχος για μια ανάπτυξη χωρίς 
αποκλεισμούς σημαίνει αύξηση των 
επενδύσεων στους τομείς των υποδομών, 
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, 
καθώς και της υγείας, της έρευνας και της 
καινοτομίας· τονίζει ότι η αύξηση της 
παραγωγικότητας θα πρέπει να οδηγήσει 
σε αύξηση των μισθών·

4. τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
θα πρέπει να επιφέρει περαιτέρω 
οικονομική και κοινωνική σύγκλιση 
μεταξύ των περιφερειών και των κρατών 
μελών, μέσω της διόρθωσης των 
εμπορικών ανισορροπιών, της μείωσης του 
υπερβολικού πλεονάσματος και της 
επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων· 
υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο ευρωπαϊκός 
στόχος για μια ανάπτυξη χωρίς 
αποκλεισμούς σημαίνει αύξηση των 
επενδύσεων ιδίως στους τομείς των 
υποδομών, της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης, καθώς και της υγείας, της 
έρευνας και της καινοτομίας· τονίζει ότι η 
αύξηση της παραγωγικότητας θα πρέπει να 
οδηγήσει σε αύξηση των μισθών·

Or. en
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Τροπολογία 48
Viktor Uspaskich

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 – σημείο 1 (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(1) τονίζει ότι επί του παρόντος το 
πραγματικό κόστος εργασίας αναμένεται 
από την Επιτροπή να αυξηθεί κατά 0,0% 
για το 2020/2021·

Or. en

Τροπολογία 49
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. παρατηρεί ότι η ανάπτυξη της 
ενωσιακής οικονομίας δεν μπορεί να 
διασφαλιστεί χωρίς μια νέα προσέγγιση 
ως προς την πολιτική δαπανών· συνεπώς 
θα πρέπει να παρέχονται σε κάθε 
μεμονωμένη περιφέρεια της ΕΕ όλα τα 
εργαλεία τα οποία επιτρέπουν στον 
ιδιωτικό τομέα να επενδύει και να 
αξιοποιεί τις κρυμμένες δυνατότητες της 
εδαφικής περιφέρειας· ζητεί από την 
Επιτροπή να δημιουργήσει ένα μοντέλο 
κατάλληλο για τις επιχειρήσεις και το 
εμπόριο σε όλες τις υστερούσες περιοχές 
της ΕΕ προκειμένου να βελτιωθούν οι 
ζωές των κατοίκων των περιοχών αυτών 
και τα ποσοστά απασχόλησης·

Or. en
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Τροπολογία 50
Elisabetta Gualmini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. εκφράζει ικανοποίηση για τη 
δέσμευση της νέας Επιτροπής να 
αναθεωρήσει τους υφιστάμενους κανόνες 
του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης, οι οποίοι δεν είναι πλέον 
κατάλληλοι σε καιρούς οικονομικής 
στασιμότητας και υποεπενδύσεων· 
συνεπώς, θεωρεί ότι χρειάζεται 
περισσότερη ευελιξία, προκειμένου να 
τονωθεί η ανάπτυξη και να προωθηθούν 
οι περιβαλλοντικές και οι κοινωνικές 
δημόσιες επενδύσεις, καθώς και 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί η 
επείγουσα κλιματική κατάσταση και οι 
κοινωνικές της συνέπειες·

Or. en

Τροπολογία 51
Cristina Maestre Martín De Almagro

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. επισημαίνει τη σημασία της 
συμμετοχής των τοπικών και των 
περιφερειακών αρχών στην κατάρτιση 
των εθνικών προγραμμάτων 
μεταρρυθμίσεων·

Or. es

Τροπολογία 52
Elisabetta Gualmini
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
θεσπίσει έναν «χρυσό κανόνα» για τις 
δημόσιες επενδύσεις, με τον οποίο θα 
εξαιρούνται οι περιβαλλοντικές και οι 
κοινωνικές επενδύσεις από την 
επιμέτρηση των ανωτάτων ορίων του 
χρέους και του ελλείμματος στο πλαίσιο 
του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης, προκειμένου οι βιώσιμες και 
κοινωνικές δημοσιονομικές δαπάνες να 
μην περιορίζονται υπερβολικά από την 
κατάσταση των δημοσίων οικονομικών·

Or. en

Τροπολογία 53
Vlad-Marius Botoş

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επαναλαμβάνει τον κρίσιμο ρόλο 
που διαδραματίζει η πολιτική συνοχής, 
ως η βασική επενδυτική πολιτική στην 
Ευρώπη, στο πλαίσιο της διαδικασίας 
ανάκαμψης· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αυξηθεί ο προϋπολογισμός για την 
πολιτική συνοχής για την περίοδο 2021-
2027, προκειμένου να διατηρήσει την 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία της, 
συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην 
οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική 
ενότητα, την καινοτομία και την 
προστασία του περιβάλλοντος·

5. επισημαίνει τα σημαντικά 
επενδυτικά κενά στην έρευνα και την 
καινοτομία, συμπεριλαμβανομένων των 
ψηφιακών υποδομών και των άυλων 
στοιχείων ενεργητικού, τα οποία μπορούν 
να αντιμετωπιστούν μέσω των θεματικών 
στόχων της πολιτικής συνοχής που 
συνδέονται με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
«Oρίζοντας», και υπογραμμίζει την 
ανάγκη να αυξηθεί ο προϋπολογισμός για 
την πολιτική συνοχής για την περίοδο 
2021-2027·

Or. en

Τροπολογία 54
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Niklas Nienaß
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επαναλαμβάνει τον κρίσιμο ρόλο 
που διαδραματίζει η πολιτική συνοχής, ως 
η βασική επενδυτική πολιτική στην 
Ευρώπη, στο πλαίσιο της διαδικασίας 
ανάκαμψης· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αυξηθεί ο προϋπολογισμός για την 
πολιτική συνοχής για την περίοδο 2021-
2027, προκειμένου να διατηρήσει την 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία της, 
συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην 
οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική 
ενότητα, την καινοτομία και την 
προστασία του περιβάλλοντος·

5. επαναλαμβάνει τον κρίσιμο ρόλο 
που διαδραματίζει η πολιτική συνοχής, ως 
η βασική επενδυτική πολιτική στην 
Ευρώπη, στο πλαίσιο της διαδικασίας 
ανάκαμψης· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αυξηθεί σημαντικά ο προϋπολογισμός για 
την πολιτική συνοχής για την περίοδο 
2021-2027, προκειμένου να διατηρήσει την 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία της, 
συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη 
βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, την 
κοινωνική ενότητα, την καινοτομία, την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής 
και την προστασία του περιβάλλοντος· 
επιπλέον, τονίζει τη σημασία των 
οριζόντιων αρχών στην πολιτική 
συνοχής, όπως η ισότητα των φύλων, η 
μη εισαγωγή διακρίσεων και η βιώσιμη 
ανάπτυξη, που βασίζονται στην αρχή της 
εταιρικής σχέσης, καθώς οι θετικές 
επιπτώσεις των εν λόγω αρχών είναι 
δύσκολο να επιμετρηθούν, κυρίως στο 
κοινωνικό πεδίο·

Or. en

Τροπολογία 55
Mathilde Androuët

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επαναλαμβάνει τον κρίσιμο ρόλο 
που διαδραματίζει η πολιτική συνοχής, ως 
η βασική επενδυτική πολιτική στην 
Ευρώπη, στο πλαίσιο της διαδικασίας 
ανάκαμψης· υπογραμμίζει την ανάγκη να 

5. επαναλαμβάνει τον κρίσιμο ρόλο 
που διαδραματίζει η πολιτική συνοχής, ως 
η βασική επενδυτική πολιτική στην 
Ευρώπη, στο πλαίσιο της διαδικασίας 
ανάκαμψης· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
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αυξηθεί ο προϋπολογισμός για την 
πολιτική συνοχής για την περίοδο 2021-
2027, προκειμένου να διατηρήσει την 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία της, 
συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην 
οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική 
ενότητα, την καινοτομία και την 
προστασία του περιβάλλοντος·

αυξηθεί ο προϋπολογισμός για την 
πολιτική συνοχής για την περίοδο 2021-
2027, προκειμένου να διατηρήσει την 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία της, 
συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην 
οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική 
ενότητα, την καινοτομία και την 
προστασία του περιβάλλοντος· ζητεί το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης ή το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας να 
καταστούν τα κύρια μέσα για τη 
συγκρότηση οικονομιών χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα·

Or. fr

Τροπολογία 56
Josianne Cutajar

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επαναλαμβάνει τον κρίσιμο ρόλο 
που διαδραματίζει η πολιτική συνοχής, ως 
η βασική επενδυτική πολιτική στην 
Ευρώπη, στο πλαίσιο της διαδικασίας 
ανάκαμψης· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αυξηθεί ο προϋπολογισμός για την 
πολιτική συνοχής για την περίοδο 2021-
2027, προκειμένου να διατηρήσει την 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία της, 
συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην 
οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική 
ενότητα, την καινοτομία και την 
προστασία του περιβάλλοντος·

5. αναγνωρίζει το γεγονός ότι οι 
τεχνολογικές τάσεις στην αγορά εργασίας 
και η μετάβαση στην καθαρή οικονομία 
θέτουν μια γιγαντιαία πρόκληση για την 
περιφερειακή συνοχή· επαναλαμβάνει τον 
κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν τα 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά 
Ταμεία, ως η βασική επενδυτική πολιτική 
στην Ευρώπη, στο πλαίσιο της διαδικασίας 
ανάκαμψης· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αυξηθεί ο προϋπολογισμός για την 
πολιτική συνοχής για την περίοδο 2021-
2027, προκειμένου να διατηρήσει την 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία της, 
συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην 
οικονομική ανάπτυξη, την περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα, την κοινωνική 
ενότητα, την καινοτομία και την 
προστασία του περιβάλλοντος·
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Or. en

Τροπολογία 57
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επαναλαμβάνει τον κρίσιμο ρόλο 
που διαδραματίζει η πολιτική συνοχής, ως 
η βασική επενδυτική πολιτική στην 
Ευρώπη, στο πλαίσιο της διαδικασίας 
ανάκαμψης· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αυξηθεί ο προϋπολογισμός για την 
πολιτική συνοχής για την περίοδο 2021-
2027, προκειμένου να διατηρήσει την 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία της, 
συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην 
οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική 
ενότητα, την καινοτομία και την 
προστασία του περιβάλλοντος·

5. επαναλαμβάνει τον κρίσιμο ρόλο 
που διαδραματίζει η πολιτική συνοχής, ως 
η βασική επενδυτική πολιτική στην 
Ευρώπη, στο πλαίσιο της διαδικασίας 
ανάκαμψης· υπενθυμίζει τη σταθερή θέση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μην 
αποδέχεται περικοπές στην πολιτική 
συνοχής και υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αυξηθεί ο προϋπολογισμός για την 
πολιτική συνοχής για την περίοδο 2021-
2027, προκειμένου να διατηρήσει και να 
ενισχύσει περαιτέρω την ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία της, συμβάλλοντας με 
τον τρόπο αυτό στην οικονομική 
ανάπτυξη, την κοινωνική και 
περιφερειακή ενότητα, την καινοτομία και 
την προστασία του περιβάλλοντος·

Or. en

Τροπολογία 58
Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επαναλαμβάνει τον κρίσιμο ρόλο 
που διαδραματίζει η πολιτική συνοχής, ως 
η βασική επενδυτική πολιτική στην 
Ευρώπη, στο πλαίσιο της διαδικασίας 
ανάκαμψης· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αυξηθεί ο προϋπολογισμός για την 

5. επαναλαμβάνει τον κρίσιμο ρόλο 
που διαδραματίζει η πολιτική συνοχής, ως 
η βασική επενδυτική πολιτική στην 
Ευρώπη, στο πλαίσιο της διαδικασίας 
ανάκαμψης και συνιστά στα κράτη μέλη 
να θέσουν σε εφαρμογή τις ειδικές 
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πολιτική συνοχής για την περίοδο 2021-
2027, προκειμένου να διατηρήσει την 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία της, 
συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην 
οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική 
ενότητα, την καινοτομία και την 
προστασία του περιβάλλοντος·

συστάσεις της Επιτροπής που 
περιλαμβάνονται στο Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αυξηθεί ο προϋπολογισμός για την 
πολιτική συνοχής για την περίοδο 2021-
2027, προκειμένου να διατηρήσει την 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία της, 
συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην 
οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική 
ενότητα, την καινοτομία και την 
προστασία του περιβάλλοντος·

Or. ro

Τροπολογία 59
Μαρία Σπυράκη, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επαναλαμβάνει τον κρίσιμο ρόλο 
που διαδραματίζει η πολιτική συνοχής, ως 
η βασική επενδυτική πολιτική στην 
Ευρώπη, στο πλαίσιο της διαδικασίας 
ανάκαμψης· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αυξηθεί ο προϋπολογισμός για την 
πολιτική συνοχής για την περίοδο 2021-
2027, προκειμένου να διατηρήσει την 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία της, 
συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην 
οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική 
ενότητα, την καινοτομία και την 
προστασία του περιβάλλοντος·

5. επαναλαμβάνει τον κρίσιμο ρόλο 
που διαδραματίζει η πολιτική συνοχής, ως 
η βασική επενδυτική πολιτική στην 
Ευρώπη, στο πλαίσιο της διαδικασίας 
ανάκαμψης· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αυξηθεί ο προϋπολογισμός για την 
πολιτική συνοχής για την περίοδο 2021-
2027 και να ενισχυθούν οι συνέργειες και 
η συμπληρωματικότητα με άλλα κονδύλια 
της ΕΕ, προκειμένου να διατηρήσει την 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία της, 
συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην 
οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική 
ενότητα, την καινοτομία και την 
προστασία του περιβάλλοντος·

Or. en

Τροπολογία 60
Erik Bergkvist

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επαναλαμβάνει τον κρίσιμο ρόλο 
που διαδραματίζει η πολιτική συνοχής, ως 
η βασική επενδυτική πολιτική στην 
Ευρώπη, στο πλαίσιο της διαδικασίας 
ανάκαμψης· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αυξηθεί ο προϋπολογισμός για την 
πολιτική συνοχής για την περίοδο 2021-
2027, προκειμένου να διατηρήσει την 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία της, 
συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην 
οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική 
ενότητα, την καινοτομία και την 
προστασία του περιβάλλοντος·

5. επαναλαμβάνει τον κρίσιμο ρόλο 
που διαδραματίζει η πολιτική συνοχής, ως 
η βασική δημόσια επενδυτική πολιτική 
στην Ευρώπη, στο πλαίσιο της διαδικασίας 
ανάκαμψης· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αυξηθεί ο προϋπολογισμός για την 
πολιτική συνοχής για την περίοδο 2021-
2027, προκειμένου να διατηρήσει την 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία της, 
συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη 
βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και στις 
θέσεις εργασίας, την κοινωνική ενότητα, 
την καινοτομία και την προστασία του 
περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων 
των κλιματικών στόχων της Συμφωνίας 
του Παρισιού·

Or. en

Τροπολογία 61
Cristina Maestre Martín De Almagro

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επαναλαμβάνει τον κρίσιμο ρόλο 
που διαδραματίζει η πολιτική συνοχής, ως 
η βασική επενδυτική πολιτική στην 
Ευρώπη, στο πλαίσιο της διαδικασίας 
ανάκαμψης· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αυξηθεί ο προϋπολογισμός για την 
πολιτική συνοχής για την περίοδο 2021-
2027, προκειμένου να διατηρήσει την 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία της, 
συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην 
οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική 
ενότητα, την καινοτομία και την 
προστασία του περιβάλλοντος·

5. επαναλαμβάνει τον κρίσιμο ρόλο 
που διαδραματίζει η πολιτική συνοχής, ως 
η βασική επενδυτική πολιτική στην 
Ευρώπη, στο πλαίσιο της διαδικασίας 
ανάπτυξης των περιφερειών· 
υπογραμμίζει την ανάγκη να αυξηθεί ο 
προϋπολογισμός για την πολιτική συνοχής 
για την περίοδο 2021-2027, προκειμένου 
να διατηρήσει την ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία της, συμβάλλοντας με 
τον τρόπο αυτό στην οικονομική 
ανάπτυξη, την κοινωνική ενότητα, την 
καινοτομία και την προστασία του 
περιβάλλοντος·

Or. es
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Τροπολογία 62
Viktor Uspaskich

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επαναλαμβάνει τον κρίσιμο ρόλο 
που διαδραματίζει η πολιτική συνοχής, ως 
η βασική επενδυτική πολιτική στην 
Ευρώπη, στο πλαίσιο της διαδικασίας 
ανάκαμψης· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αυξηθεί ο προϋπολογισμός για την 
πολιτική συνοχής για την περίοδο 2021-
2027, προκειμένου να διατηρήσει την 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία της, 
συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην 
οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική 
ενότητα, την καινοτομία και την 
προστασία του περιβάλλοντος·

5. επαναλαμβάνει τον κρίσιμο ρόλο 
που διαδραματίζει η πολιτική συνοχής, ως 
η βασική επενδυτική πολιτική στην 
Ευρώπη για να βοηθήσει στη διαδικασία 
ανάκαμψης· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αυξηθεί ο προϋπολογισμός για την 
πολιτική συνοχής για την περίοδο 2021-
2027, προκειμένου να διατηρήσει την 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία της, 
συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην 
οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική 
ενότητα, την καινοτομία και την 
προστασία του περιβάλλοντος·

Or. en

Τροπολογία 63
Tamás Deutsch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επαναλαμβάνει τον κρίσιμο ρόλο 
που διαδραματίζει η πολιτική συνοχής, ως 
η βασική επενδυτική πολιτική στην 
Ευρώπη, στο πλαίσιο της διαδικασίας 
ανάκαμψης· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αυξηθεί ο προϋπολογισμός για την 
πολιτική συνοχής για την περίοδο 2021-
2027, προκειμένου να διατηρήσει την 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία της, 
συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην 
οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική 
ενότητα, την καινοτομία και την 
προστασία του περιβάλλοντος·

5. επαναλαμβάνει τον κρίσιμο ρόλο 
που διαδραματίζει η πολιτική συνοχής, ως 
η βασική επενδυτική πολιτική στην 
Ευρώπη, στο πλαίσιο της διαδικασίας 
ανάκαμψης· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
διατηρηθεί ο υφιστάμενος 
προϋπολογισμός για την πολιτική συνοχής 
για την περίοδο 2021-2027, προκειμένου 
να εγγυηθεί την ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία της, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό 
στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική 
ενότητα, την καινοτομία και την 
προστασία του περιβάλλοντος·
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Or. en

Τροπολογία 64
Viktor Uspaskich

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 – σημείο 1 (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(1) τονίζει ότι ο αυξημένος 
προϋπολογισμός για την πολιτική συνοχής 
για την περίοδο 2021-2027 θα βοηθήσει 
να συμψηφιστεί ο δείκτης επενδύσεων 
προς το ΑΕΠ που ακόμη και τώρα 
προβλέπεται να παραμείνει κάτω από τα 
προ κρίσης επίπεδα στα μισά περίπου 
κράτη μέλη της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 65
Viktor Uspaskich

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 – σημείο 2 (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(2) τα ενισχυμένα κονδύλια συνοχής 
θα βοηθήσουν τους αποδέκτες των 
κονδυλίων να διατηρήσουν τη 
δημοσιονομική πειθαρχία μέσω 
εξισορροπημένων προϋπολογισμών, ενώ 
επίσης θα τονωθεί η ανάπτυξη και θα 
μειωθεί η ανεργία·

Or. en

Τροπολογία 66
Viktor Uspaskich

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 5 – σημείο 3 (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(3) σημειώνει ότι τα ενισχυμένα 
κονδύλια συνοχής για την περίοδο 2021-
2027 θα επιτρέψουν την υποστήριξη 
περισσότερων έργων που σαφώς ευνοούν 
το περιβάλλον όσον αφορά την ενεργειακή 
απόδοση·

Or. en

Τροπολογία 67
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. πιστεύει ότι τα ενωσιακά ταμεία, 
προγράμματα και μέσα πρέπει να 
απλοποιηθούν, καθώς και να αποκτήσουν 
μεγαλύτερη ευελιξία, προκειμένου να 
καταστεί η ενωσιακή χρηματοδότηση για 
τα προγράμματα στρατηγικών 
επενδύσεων περισσότερο αποδοτική και 
γεωγραφικά ισορροπημένη·

Or. en

Τροπολογία 68
Vlad-Marius Botoş

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. εκφράζει την ικανοποίησή της για 
την ενσωμάτωση των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, με 
στόχο να τεθούν οι άνθρωποι, η υγεία 
τους και ο πλανήτης στο επίκεντρο της 

6. πιστεύει σε έναν στενότερο δεσμό 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και 
της πολιτικής συνοχής, ενώ υφίσταται 
ανάγκη για καλύτερη και περισσότερο 
ενδελεχή αξιολόγηση των περιφερειακών 
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οικονομικής πολιτικής· σημειώνει ότι, 
στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στην αγορά εργασίας, 
μέσω της διασφάλισης των υφιστάμενων 
θέσεων εργασίας και της δημιουργίας 
νέων·

και τοπικών επενδυτικών αναγκών και 
για συνέργειες μεταξύ των κονδυλίων της 
πολιτικής συνοχής, των κονδυλίων υπό 
κεντρική διαχείριση, όπως το πρόγραμμα 
«Ορίζοντας Ευρώπη», και των 
χρηματοοικονομικών μέσων, προκειμένου 
να γεφυρωθεί το επενδυτικό χάσμα· 

Or. en

Τροπολογία 69
Tamás Deutsch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. εκφράζει την ικανοποίησή της για 
την ενσωμάτωση των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, με 
στόχο να τεθούν οι άνθρωποι, η υγεία τους 
και ο πλανήτης στο επίκεντρο της 
οικονομικής πολιτικής· σημειώνει ότι, στο 
πλαίσιο αυτό, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στην αγορά εργασίας, μέσω της 
διασφάλισης των υφιστάμενων θέσεων 
εργασίας και της δημιουργίας νέων·

6. λαμβάνει υπό σημείωση την 
ενσωμάτωση των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, με 
στόχο να τεθούν οι άνθρωποι, η υγεία τους 
και ο πλανήτης στο επίκεντρο της 
οικονομικής πολιτικής· θεωρεί, ωστόσο, 
ότι αυτό δεν μπορεί να παρακάμψει τον 
αρχικό στόχο και τη λειτουργία του 
εξαμήνου, δεδομένου ότι το εξάμηνο 
καθιερώθηκε ως πλαίσιο για την 
οικονομική διακυβέρνηση· φρονεί ότι η 
προώθηση της ανάπτυξης με έναν 
βιώσιμο τρόπο θα πρέπει να συμβαδίζει 
με τη διατήρηση της μακροοικονομικής 
σταθερότητας και της δημοσιονομικής 
ισορροπίας· επισημαίνει ότι η υποστήριξη 
της ψηφιοποίησης και της τεχνολογικής 
ανάπτυξης συνεισφέρει σημαντικά στη 
βιώσιμη ανάπτυξη· σημειώνει ότι, στο 
πλαίσιο αυτό, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στην αγορά εργασίας, μέσω της 
διασφάλισης των υφιστάμενων θέσεων 
εργασίας και της δημιουργίας νέων· 
υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ 
διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ότι 
θα πρέπει να μειωθούν οι διοικητικές 
επιβαρύνσεις που παρεμποδίζουν την 
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αποτελεσματική τους λειτουργία·

Or. en

Τροπολογία 70
Niklas Nienaß
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. εκφράζει την ικανοποίησή της για 
την ενσωμάτωση των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, με 
στόχο να τεθούν οι άνθρωποι, η υγεία τους 
και ο πλανήτης στο επίκεντρο της 
οικονομικής πολιτικής· σημειώνει ότι, στο 
πλαίσιο αυτό, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στην αγορά εργασίας, μέσω της 
διασφάλισης των υφιστάμενων θέσεων 
εργασίας και της δημιουργίας νέων·

6. εκφράζει την ικανοποίησή της για 
την ενσωμάτωση των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, με 
στόχο να τεθούν οι άνθρωποι, η υγεία τους 
και ο πλανήτης στο επίκεντρο της 
οικονομικής πολιτικής· αποδοκιμάζει το 
γεγονός ότι δεν έχει ακόμη τεθεί σε 
εφαρμογή νέα ευρωπαϊκή στρατηγική η 
οποία θα αντικαταστήσει την ατζέντα 
«Ευρώπη 2020»· σημειώνει ότι, στο 
πλαίσιο αυτό, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στην αγορά εργασίας και στον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, μέσω της διασφάλισης των 
υφιστάμενων θέσεων εργασίας και της 
δημιουργίας νέων μέσω της οικολογικής 
και δίκαιης μετάβασης· εν προκειμένω, 
τονίζει τη σημασία των δεσμεύσεων που 
αναλήφθηκαν με τη συμφωνία του 
Παρισιού και της επίτευξης των στόχων 
της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια και 
για μια κλιματικά ουδέτερη ΕΕ έως το 
2040·

Or. en

Τροπολογία 71
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. εκφράζει την ικανοποίησή της για 
την ενσωμάτωση των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, με 
στόχο να τεθούν οι άνθρωποι, η υγεία τους 
και ο πλανήτης στο επίκεντρο της 
οικονομικής πολιτικής· σημειώνει ότι, στο 
πλαίσιο αυτό, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στην αγορά εργασίας, μέσω της 
διασφάλισης των υφιστάμενων θέσεων 
εργασίας και της δημιουργίας νέων·

6. εκφράζει την ικανοποίησή της για 
την ενσωμάτωση των 17 Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης (ΣΒΑ) στην Ατζέντα 2030 του 
ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη και στο 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, με στόχο να τεθούν 
οι άνθρωποι, η υγεία τους και ο πλανήτης 
στο επίκεντρο της οικονομικής πολιτικής· 
τονίζει ότι με τους ΣΒΑ ζητείται η 
ανάληψη δράσης για να προωθηθεί η 
ευημερία και να οικοδομηθεί η 
οικονομική ανάπτυξη, παράλληλα με την 
προστασία του πλανήτη, την εξάλειψη 
της φτώχειας και την αντιμετώπιση μιας 
σειράς κοινωνικών αναγκών, 
συμπεριλαμβανομένων της εκπαίδευσης, 
της υγείας, της κοινωνικής προστασίας 
και των ευκαιριών απασχόλησης· 
σημειώνει ότι, στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αγορά 
εργασίας, μέσω της διασφάλισης των 
υφιστάμενων θέσεων εργασίας και της 
δημιουργίας νέων·

Or. en

Τροπολογία 72
Μανώλης Κεφαλογιάννης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. εκφράζει την ικανοποίησή της για 
την ενσωμάτωση των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, με 
στόχο να τεθούν οι άνθρωποι, η υγεία τους 
και ο πλανήτης στο επίκεντρο της 
οικονομικής πολιτικής· σημειώνει ότι, στο 
πλαίσιο αυτό, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στην αγορά εργασίας, μέσω της 
διασφάλισης των υφιστάμενων θέσεων 
εργασίας και της δημιουργίας νέων·

6. εκφράζει την ικανοποίησή της για 
την ενσωμάτωση των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, με 
στόχο να τεθούν οι άνθρωποι, η υγεία τους 
και ο πλανήτης στο επίκεντρο της 
οικονομικής πολιτικής· σημειώνει ότι, στο 
πλαίσιο αυτό, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στην αγορά εργασίας, μέσω της 
διασφάλισης των υφιστάμενων θέσεων 
εργασίας και της δημιουργίας νέων· τονίζει 
ότι τα χαμηλά εισοδήματα στην Ευρώπη 
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εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση 
και ότι το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των 
φύλων, σε σύζευξη με την επισφαλή 
απασχόληση, ιδίως μεταξύ των νέων, 
εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρό 
πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί 
επειγόντως·

Or. en

Τροπολογία 73
Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. εκφράζει την ικανοποίησή της για 
την ενσωμάτωση των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, με 
στόχο να τεθούν οι άνθρωποι, η υγεία τους 
και ο πλανήτης στο επίκεντρο της 
οικονομικής πολιτικής· σημειώνει ότι, στο 
πλαίσιο αυτό, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στην αγορά εργασίας, μέσω της 
διασφάλισης των υφιστάμενων θέσεων 
εργασίας και της δημιουργίας νέων·

6. εκφράζει την ικανοποίησή της για 
την ενσωμάτωση των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και 
συνιστά μια ισορροπημένη και σταδιακή 
προσέγγιση, με στόχο να τεθούν οι 
άνθρωποι, η υγεία τους και ο πλανήτης στο 
επίκεντρο της οικονομικής πολιτικής· 
σημειώνει ότι, στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αγορά 
εργασίας, μέσω της διασφάλισης των 
υφιστάμενων θέσεων εργασίας και της 
δημιουργίας νέων· υπογραμμίζει ότι η νέα 
περιβαλλοντική συμφωνία δεν θα πρέπει 
να εμποδίζει τις επενδύσεις σε βασικές 
υποδομές σε περιφέρειες που στερούνται 
τέτοιων υποδομών·

Or. ro

Τροπολογία 74
Mathilde Androuët

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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6. εκφράζει την ικανοποίησή της για 
την ενσωμάτωση των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, με 
στόχο να τεθούν οι άνθρωποι, η υγεία τους 
και ο πλανήτης στο επίκεντρο της 
οικονομικής πολιτικής· σημειώνει ότι, στο 
πλαίσιο αυτό, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στην αγορά εργασίας, μέσω της 
διασφάλισης των υφιστάμενων θέσεων 
εργασίας και της δημιουργίας νέων·

6. εκφράζει την ικανοποίησή της για 
την ενσωμάτωση των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, με 
στόχο να τεθούν οι άνθρωποι, η υγεία τους 
και ο πλανήτης στο επίκεντρο της 
οικονομικής πολιτικής· σημειώνει ότι, στο 
πλαίσιο αυτό, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στην αγορά εργασίας, μέσω της 
διασφάλισης των υφιστάμενων θέσεων 
εργασίας και της δημιουργίας νέων· τονίζει 
ότι ο σεβασμός του περιβάλλοντος και ο 
περιορισμός των εκπομπών άνθρακα θα 
πρέπει να συνιστούν υποχρεωτικό 
κριτήριο για τη σύναψη δημόσιων 
συμβάσεων·

Or. fr

Τροπολογία 75
Josianne Cutajar

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. εκφράζει την ικανοποίησή της για 
την ενσωμάτωση των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, με 
στόχο να τεθούν οι άνθρωποι, η υγεία τους 
και ο πλανήτης στο επίκεντρο της 
οικονομικής πολιτικής· σημειώνει ότι, στο 
πλαίσιο αυτό, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στην αγορά εργασίας, μέσω της 
διασφάλισης των υφιστάμενων θέσεων 
εργασίας και της δημιουργίας νέων·

6. εκφράζει την ικανοποίησή της για 
την ενσωμάτωση των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, με 
στόχο να τεθούν οι άνθρωποι, η υγεία τους 
και ο πλανήτης στο επίκεντρο της 
οικονομικής πολιτικής· σημειώνει ότι, στο 
πλαίσιο αυτό, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στην αγορά εργασίας, μέσω της 
διασφάλισης των υφιστάμενων θέσεων 
εργασίας, της δημιουργίας νέων, και με το 
να καταστεί η αγορά περισσότερο 
συμπεριληπτική· στο πλαίσιο αυτό, 
τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
ενθαρρυνθεί η συμμετοχή αποκλεισμένων 
και μειονεκτουσών ομάδων στην αγορά 
εργασίας·

Or. en
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Τροπολογία 76
Cristina Maestre Martín De Almagro

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. εκφράζει την ικανοποίησή της για 
την ενσωμάτωση των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, με 
στόχο να τεθούν οι άνθρωποι, η υγεία τους 
και ο πλανήτης στο επίκεντρο της 
οικονομικής πολιτικής· σημειώνει ότι, στο 
πλαίσιο αυτό, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στην αγορά εργασίας, μέσω της 
διασφάλισης των υφιστάμενων θέσεων 
εργασίας και της δημιουργίας νέων·

6. εκφράζει την ικανοποίησή της για 
την ενσωμάτωση των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, με 
στόχο να τεθούν οι άνθρωποι, η υγεία τους 
και ο πλανήτης στο επίκεντρο της 
οικονομικής πολιτικής· σημειώνει ότι, στο 
πλαίσιο αυτό, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στην αγορά εργασίας, μέσω της 
διασφάλισης των υφιστάμενων θέσεων 
εργασίας και της δημιουργίας νέων, καθώς 
και μέσω της υποστήριξης της 
ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, 
προκειμένου να μειωθεί η φτώχεια, και 
κυρίως η παιδική φτώχεια·

Or. es

Τροπολογία 77
Μαρία Σπυράκη, Μανώλης Κεφαλογιάννης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. εκφράζει την ικανοποίησή της για 
την ενσωμάτωση των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, με 
στόχο να τεθούν οι άνθρωποι, η υγεία τους 
και ο πλανήτης στο επίκεντρο της 
οικονομικής πολιτικής· σημειώνει ότι, στο 
πλαίσιο αυτό, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στην αγορά εργασίας, μέσω της 
διασφάλισης των υφιστάμενων θέσεων 
εργασίας και της δημιουργίας νέων·

6. εκφράζει την ικανοποίησή της για 
την ενσωμάτωση των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, με 
στόχο να τεθούν οι άνθρωποι, η υγεία τους 
και ο πλανήτης στο επίκεντρο της 
οικονομικής πολιτικής· σημειώνει ότι, στο 
πλαίσιο αυτό, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στην αγορά εργασίας, μέσω της 
προσαρμογής των υφιστάμενων θέσεων 
εργασίας και της δημιουργίας νέων στο 
πλαίσιο ενός βιώσιμου οικονομικού 
μοντέλου·

Or. en
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Τροπολογία 78
Erik Bergkvist

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. εκφράζει την ικανοποίησή της για 
την ενσωμάτωση των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, με 
στόχο να τεθούν οι άνθρωποι, η υγεία τους 
και ο πλανήτης στο επίκεντρο της 
οικονομικής πολιτικής· σημειώνει ότι, στο 
πλαίσιο αυτό, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στην αγορά εργασίας, μέσω της 
διασφάλισης των υφιστάμενων θέσεων 
εργασίας και της δημιουργίας νέων·

6. εκφράζει την ικανοποίησή της για 
την ενσωμάτωση των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, με 
στόχο να τεθούν οι άνθρωποι, η υγεία τους 
και ο πλανήτης επίσης στο επίκεντρο της 
οικονομικής πολιτικής· σημειώνει ότι, στο 
πλαίσιο αυτό, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στην αγορά εργασίας, μέσω της 
διασφάλισης των υφιστάμενων θέσεων 
εργασίας και της δημιουργίας νέων, ή 
μέσω της διασφάλισης, τουλάχιστον, μιας 
δίκαιης μετάβασης·

Or. en

Τροπολογία 79
Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Μαρία Σπυράκη, Μανώλης Κεφαλογιάννης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. εκφράζει την ικανοποίησή της για 
την ενσωμάτωση των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, με 
στόχο να τεθούν οι άνθρωποι, η υγεία τους 
και ο πλανήτης στο επίκεντρο της 
οικονομικής πολιτικής· σημειώνει ότι, στο 
πλαίσιο αυτό, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στην αγορά εργασίας, μέσω της 
διασφάλισης των υφιστάμενων θέσεων 
εργασίας και της δημιουργίας νέων·

6. εκφράζει την ικανοποίησή της για 
την ενσωμάτωση των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, με 
στόχο να τεθούν οι άνθρωποι, η υγεία τους 
και ο πλανήτης στο επίκεντρο της 
οικονομικής πολιτικής· σημειώνει ότι 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
αγορά εργασίας προκειμένου να 
διασφαλιστεί η βέλτιστη απασχόληση για 
όλους και αναγνωρίζει τη σημασία της 
κοινωνικής οικονομίας προς τον σκοπό 
αυτό·

Or. en
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Τροπολογία 80
Viktor Uspaskich

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. εκφράζει την ικανοποίησή της για 
την ενσωμάτωση των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, με 
στόχο να τεθούν οι άνθρωποι, η υγεία τους 
και ο πλανήτης στο επίκεντρο της 
οικονομικής πολιτικής· σημειώνει ότι, στο 
πλαίσιο αυτό, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στην αγορά εργασίας, μέσω της 
διασφάλισης των υφιστάμενων θέσεων 
εργασίας και της δημιουργίας νέων·

6. εκφράζει την ικανοποίησή της για 
την ενσωμάτωση των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, με 
στόχο να τεθούν οι άνθρωποι, η υγεία τους 
και ο πλανήτης στο επίκεντρο της 
οικονομικής πολιτικής· σημειώνει ότι, στο 
πλαίσιο αυτό, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στην αγορά εργασίας, μέσω της 
διασφάλισης των υφιστάμενων θέσεων 
εργασίας και της δημιουργίας νέων υψηλά 
αμειβόμενων θέσεων·

Or. en

Τροπολογία 81
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. εκφράζει την ικανοποίησή της για 
την ενσωμάτωση των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, με 
στόχο να τεθούν οι άνθρωποι, η υγεία τους 
και ο πλανήτης στο επίκεντρο της 
οικονομικής πολιτικής· σημειώνει ότι, στο 
πλαίσιο αυτό, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στην αγορά εργασίας, μέσω της 
διασφάλισης των υφιστάμενων θέσεων 
εργασίας και της δημιουργίας νέων·

6. πιστεύει ότι η ενσωμάτωση των 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στο 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα πρέπει να έχει ως 
στόχο να τεθούν οι άνθρωποι, η υγεία τους 
και ο πλανήτης στο επίκεντρο της 
οικονομικής πολιτικής· σημειώνει ότι, στο 
πλαίσιο αυτό, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στην αγορά εργασίας, μέσω της 
διασφάλισης των υφιστάμενων θέσεων 
εργασίας και της δημιουργίας νέων·

Or. en
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Τροπολογία 82
Viktor Uspaskich

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. εκφράζει την ικανοποίησή της για 
την ενσωμάτωση των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, με 
στόχο να τεθούν οι άνθρωποι, η υγεία τους 
και ο πλανήτης στο επίκεντρο της 
οικονομικής πολιτικής· σημειώνει ότι, στο 
πλαίσιο αυτό, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στην αγορά εργασίας, μέσω της 
διασφάλισης των υφιστάμενων θέσεων 
εργασίας και της δημιουργίας νέων·

6. εκφράζει την ικανοποίησή της για 
την ενσωμάτωση των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, με 
στόχο να τεθούν οι άνθρωποι, η υγεία τους 
και ο πλανήτης στο επίκεντρο της 
οικονομικής πολιτικής· σημειώνει ότι, στο 
πλαίσιο αυτό, πρέπει να δοθεί η 
μεγαλύτερη προσοχή στην αγορά 
εργασίας, μέσω της διασφάλισης των 
υφιστάμενων θέσεων εργασίας και της 
δημιουργίας νέων·

Or. en

Τροπολογία 83
Viktor Uspaskich

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 – σημείο 1 (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(1) εκφράζει ικανοποίηση για το 
γεγονός ότι η περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα, η αύξηση της 
παραγωγικότητας, η δικαιοσύνη και η 
μακροοικονομική σταθερότητα θα 
αποτελέσουν τις τέσσερις διαστάσεις της 
οικονομικής πολιτικής τα επόμενα έτη· 
τονίζει ότι η παρακολούθηση της 
προόδου των ακόλουθων διαστάσεων 
είναι ζωτικής σημασίας για την 
επιτυχημένη εφαρμογή·

Or. en

Τροπολογία 84
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Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. θεωρεί ότι θα πρέπει να τονιστεί 
ότι δεν εκκινούν όλα τα κράτη μέλη, οι 
περιφέρειες και οι πόλεις από την ίδια 
αφετηρία όσον αφορά τον σχεδιασμό και 
την εφαρμογή πολιτικών για το κλίμα και 
το περιβάλλον· ως εκ τούτου, μολονότι η 
μετάβαση σε ένα βιώσιμο οικονομικό 
μοντέλο έχει τη δυνατότητα να τονώσει 
την ανάπτυξη και την απασχόληση, 
απαιτούνται μέτρα πολιτικής για τον 
μετριασμό των βραχυπρόθεσμων 
αρνητικών επιπτώσεων σε ορισμένους 
τομείς και περιφέρειες· είναι επίσης 
απαραίτητο να παρέχει ο νέος 
μηχανισμός για μια δίκαιη μετάβαση 
εξατομικευμένη στήριξη στους πολίτες 
και τις περιφέρειες που έχουν πληγεί 
περισσότερο·

Or. en

Τροπολογία 85
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. υπογραμμίζει ότι πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή των 
αρχών του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων, ιδίως όσον 
αφορά την αγορά εργασίας, με τον 
τερματισμό της απορρύθμισης, τη 
διαφύλαξη των υφιστάμενων θέσεων 
εργασίας και τη δημιουργία νέων και 
υψηλής ποιότητας θέσεων εργασίας, την 
αντιμετώπιση της ανεργίας και της 
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φτώχειας των εργαζομένων και την 
εξάλειψη του μισθολογικού χάσματος 
μεταξύ των φύλων και μεταξύ των 
ηλικιών·

Or. en

Τροπολογία 86
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. αναγνωρίζει το γεγονός ότι η 
Πράσινη Συμφωνία και οι οικολογικές 
προκλήσεις συγκαταλέγονται μεταξύ των 
περισσότερο σημαντικών 
προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή πρέπει να συμβάλει με συνέπεια 
στη στήριξη της βιομηχανικής 
αναδιάρθρωσης του πλέον ρυπογόνου 
τομέα των ευρωπαϊκών βιομηχανιών·

Or. en

Τροπολογία 87
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. λαμβάνει υπό σημείωση τους 
στόχους του επενδυτικού σχεδίου για τη 
βιώσιμη Ευρώπη, αλλά εκφράζει την 
ανησυχία του για τα πραγματικά 
αποτελέσματα που μπορούν να 
επιτευχθούν μέσω μόχλευσης, καθώς και 
σχετικά με την καινοτομία και την 
αποτελεσματικότητα των 
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υποστηριζόμενων έργων·

Or. en

Τροπολογία 88
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. σημειώνει τον ρόλο της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας ως 
νέας αναπτυξιακής στρατηγικής της ΕΕ 
για μια Ευρώπη που θα έχει στο 
επίκεντρό της τη βιωσιμότητα, την 
ευημερία των πολιτών και τη δικαιοσύνη· 
σημειώνει, ωστόσο, ότι το σημείο 
εκκίνησης προς την εφαρμογή της 
διαφοροποιείται ανάμεσα στις χώρες και 
τις περιφέρειες της ΕΕ και ότι ορισμένες 
από αυτές θα βρεθούν περισσότερο 
εκτεθειμένες σε οικονομικούς και 
κοινωνικούς κινδύνους· θεωρεί ότι ο 
μηχανισμός δίκαιης μετάβασης θα πρέπει 
να διασφαλίζει κατάλληλη, δίκαιη και 
χωρίς αποκλεισμούς μετάβαση για όλους· 
θεωρεί λυπηρό, σε αυτό το πλαίσιο, το 
γεγονός ότι η χρηματοοικονομική 
πρόταση για το ταμείο δίκαιης 
μετάβασης θα αποδειχτεί ανεπαρκής για 
μια δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς 
μετάβαση σε μια πιο πράσινη οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 89
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)



AM\1197451EL.docx 51/69 PE646.910v02-00

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. υπενθυμίζει ότι η μετάβαση σε ένα 
παραγωγικό μοντέλο «μηδενικών 
εκπομπών» δεν μπορεί να εφαρμοστεί 
χωρίς σταδιακή προσέγγιση και προσοχή 
στις παρενέργειες επί του οικονομικού, 
κοινωνικού και πολιτισμικού πλαισίου 
εντός του οποίου δραστηριοποιούνται οι 
ενδιαφερόμενοι·

Or. en

Τροπολογία 90
Vlad-Marius Botoş

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. διαπιστώνει ότι η καλύτερη 
απάντηση στις ανησυχίες των πολιτών 
είναι η στήριξη της αύξησης των 
πραγματικών μισθών, η απαίτηση για 
περισσότερες επενδύσεις ώστε να 
δημιουργηθούν περισσότερες ποιοτικές 
θέσεις απασχόλησης, η τόνωση της 
εσωτερικής ζήτησης και η δικαιότερη 
κατανομή του παραγόμενου πλούτου· 
φρονεί ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης θα πρέπει να είναι 
περισσότερο ευέλικτο, ώστε να 
λαμβάνονται υπόψη οι κυκλικές 
συνθήκες, οι διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις και οι δημόσιες 
επενδύσεις·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 91
Niklas Nienaß
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. διαπιστώνει ότι η καλύτερη 
απάντηση στις ανησυχίες των πολιτών 
είναι η στήριξη της αύξησης των 
πραγματικών μισθών, η απαίτηση για 
περισσότερες επενδύσεις ώστε να 
δημιουργηθούν περισσότερες ποιοτικές 
θέσεις απασχόλησης, η τόνωση της 
εσωτερικής ζήτησης και η δικαιότερη 
κατανομή του παραγόμενου πλούτου· 
φρονεί ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης θα πρέπει να είναι περισσότερο 
ευέλικτο, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι 
κυκλικές συνθήκες, οι διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις και οι δημόσιες 
επενδύσεις·

7. διαπιστώνει ότι η καλύτερη 
απάντηση στις ανησυχίες των πολιτών 
είναι η στήριξη της αύξησης των 
πραγματικών μισθών, η απαίτηση για 
περισσότερες επενδύσεις ώστε να 
δημιουργηθούν περισσότερες πράσινες και 
ποιοτικές θέσεις απασχόλησης, η τόνωση 
της εσωτερικής ζήτησης και η δικαιότερη 
κατανομή του παραγόμενου πλούτου· 
φρονεί ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης θα πρέπει να είναι περισσότερο 
ευέλικτο, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι 
κυκλικές συνθήκες, οι διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις και οι δημόσιες 
επενδύσεις· καλεί την Επιτροπή να 
ενισχύσει τον ρόλο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στη διαδικασία του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου που θα πρέπει να 
υπερβεί τον ρόλο της απλής 
γνωμοδότησης που παρέχει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις 
κατευθυντήριες γραμμές της 
απασχόλησης, καθώς και να καταστήσει 
τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου διαφανέστερη·

Or. en

Τροπολογία 92
Viktor Uspaskich

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. διαπιστώνει ότι η καλύτερη 
απάντηση στις ανησυχίες των πολιτών 
είναι η στήριξη της αύξησης των 
πραγματικών μισθών, η απαίτηση για 
περισσότερες επενδύσεις ώστε να 
δημιουργηθούν περισσότερες ποιοτικές 
θέσεις απασχόλησης, η τόνωση της 

7. διαπιστώνει ότι η καλύτερη 
απάντηση στις ανησυχίες των πολιτών 
είναι η στήριξη της αύξησης των 
πραγματικών μισθών, η απαίτηση για 
περισσότερες επενδύσεις ώστε να 
δημιουργηθούν περισσότερες ποιοτικές 
θέσεις απασχόλησης, η τόνωση της 
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εσωτερικής ζήτησης και η δικαιότερη 
κατανομή του παραγόμενου πλούτου· 
φρονεί ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης θα πρέπει να είναι περισσότερο 
ευέλικτο, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι 
κυκλικές συνθήκες, οι διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις και οι δημόσιες 
επενδύσεις·

εσωτερικής ζήτησης και η δικαιότερη 
κατανομή του παραγόμενου πλούτου· 
φρονεί ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης θα πρέπει να είναι περισσότερο 
ευέλικτο, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι 
κυκλικές συνθήκες, οι διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις και οι δημόσιες 
επενδύσεις· υπενθυμίζει ότι προβλέπεται 
τα πραγματικά κατά κεφαλήν κέρδη στην 
ευρωζώνη να έχουν αύξηση λιγότερη από 
1% για το 2020/2021·

Or. en

Τροπολογία 93
Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. διαπιστώνει ότι η καλύτερη 
απάντηση στις ανησυχίες των πολιτών 
είναι η στήριξη της αύξησης των 
πραγματικών μισθών, η απαίτηση για 
περισσότερες επενδύσεις ώστε να 
δημιουργηθούν περισσότερες ποιοτικές 
θέσεις απασχόλησης, η τόνωση της 
εσωτερικής ζήτησης και η δικαιότερη 
κατανομή του παραγόμενου πλούτου· 
φρονεί ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης θα πρέπει να είναι περισσότερο 
ευέλικτο, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι 
κυκλικές συνθήκες, οι διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις και οι δημόσιες 
επενδύσεις·

7. διαπιστώνει ότι η καλύτερη 
απάντηση στις ανησυχίες των πολιτών 
είναι η στήριξη της αύξησης των 
πραγματικών μισθών, η απαίτηση για 
περισσότερες επενδύσεις ώστε να 
δημιουργηθούν περισσότερες ποιοτικές και 
κατάλληλα αμειβόμενες θέσεις 
απασχόλησης που να λαμβάνουν υπόψη 
τους τομείς του μέλλοντος και τις νέες 
τεχνολογικές τάσεις, η τόνωση της 
εσωτερικής ζήτησης και η δικαιότερη 
κατανομή του παραγόμενου πλούτου· 
φρονεί ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης θα πρέπει να είναι περισσότερο 
ευέλικτο, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι 
κυκλικές συνθήκες, οι διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις και οι δημόσιες 
επενδύσεις·

Or. ro

Τροπολογία 94
Erik Bergkvist
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. διαπιστώνει ότι η καλύτερη 
απάντηση στις ανησυχίες των πολιτών 
είναι η στήριξη της αύξησης των 
πραγματικών μισθών, η απαίτηση για 
περισσότερες επενδύσεις ώστε να 
δημιουργηθούν περισσότερες ποιοτικές 
θέσεις απασχόλησης, η τόνωση της 
εσωτερικής ζήτησης και η δικαιότερη 
κατανομή του παραγόμενου πλούτου· 
φρονεί ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης θα πρέπει να είναι περισσότερο 
ευέλικτο, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι 
κυκλικές συνθήκες, οι διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις και οι δημόσιες 
επενδύσεις·

7. διαπιστώνει ότι μια απάντηση στις 
ανησυχίες των πολιτών είναι η στήριξη της 
αύξησης των πραγματικών μισθών, η 
απαίτηση για περισσότερες επενδύσεις 
ώστε να δημιουργηθούν περισσότερες 
ποιοτικές θέσεις απασχόλησης, η τόνωση 
της εσωτερικής ζήτησης και η δικαιότερη 
κατανομή του παραγόμενου πλούτου· 
φρονεί ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης θα πρέπει να είναι περισσότερο 
ευέλικτο, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι 
κυκλικές συνθήκες, η επείγουσα ανάγκη 
για κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη έως το 
2050, το αργότερο, οι διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις και οι δημόσιες 
επενδύσεις·

Or. en

Τροπολογία 95
Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Μανώλης Κεφαλογιάννης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. διαπιστώνει ότι η καλύτερη 
απάντηση στις ανησυχίες των πολιτών 
είναι η στήριξη της αύξησης των 
πραγματικών μισθών, η απαίτηση για 
περισσότερες επενδύσεις ώστε να 
δημιουργηθούν περισσότερες ποιοτικές 
θέσεις απασχόλησης, η τόνωση της 
εσωτερικής ζήτησης και η δικαιότερη 
κατανομή του παραγόμενου πλούτου· 
φρονεί ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης θα πρέπει να είναι περισσότερο 
ευέλικτο, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι 
κυκλικές συνθήκες, οι διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις και οι δημόσιες 

7. διαπιστώνει ότι η καλύτερη 
απάντηση στις ανησυχίες των πολιτών 
είναι η στήριξη της αύξησης των 
πραγματικών μισθών, η απαίτηση για 
περισσότερες επενδύσεις ώστε να 
δημιουργηθούν περισσότερες ποιοτικές 
θέσεις απασχόλησης, η τόνωση της 
εσωτερικής ζήτησης και η δικαιότερη 
κατανομή του παραγόμενου πλούτου· 
φρονεί ότι η εφαρμογή του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τις κυκλικές συνθήκες, 
τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τις 
δημόσιες επενδύσεις και να επιτρέπει τη 
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επενδύσεις· βέλτιστη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη σε ολόκληρη την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 96
Cristina Maestre Martín De Almagro

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. διαπιστώνει ότι η καλύτερη 
απάντηση στις ανησυχίες των πολιτών 
είναι η στήριξη της αύξησης των 
πραγματικών μισθών, η απαίτηση για 
περισσότερες επενδύσεις ώστε να 
δημιουργηθούν περισσότερες ποιοτικές 
θέσεις απασχόλησης, η τόνωση της 
εσωτερικής ζήτησης και η δικαιότερη 
κατανομή του παραγόμενου πλούτου· 
φρονεί ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης θα πρέπει να είναι περισσότερο 
ευέλικτο, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι 
κυκλικές συνθήκες, οι διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις και οι δημόσιες 
επενδύσεις·

7. διαπιστώνει τη σημασία της 
στήριξης της αύξησης των πραγματικών 
μισθών, η απαίτηση για περισσότερες 
επενδύσεις ώστε να δημιουργηθούν 
περισσότερες ποιοτικές θέσεις 
απασχόλησης, η τόνωση της εσωτερικής 
ζήτησης και η δικαιότερη κατανομή του 
παραγόμενου πλούτου· φρονεί ότι το 
Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης θα 
πρέπει να είναι περισσότερο ευέλικτο, 
ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι κυκλικές 
συνθήκες, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 
και οι δημόσιες επενδύσεις·

Or. es

Τροπολογία 97
Μαρία Σπυράκη, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. διαπιστώνει ότι η καλύτερη 
απάντηση στις ανησυχίες των πολιτών 
είναι η στήριξη της αύξησης των 
πραγματικών μισθών, η απαίτηση για 
περισσότερες επενδύσεις ώστε να 
δημιουργηθούν περισσότερες ποιοτικές 

7. διαπιστώνει ότι η καλύτερη 
απάντηση στις ανησυχίες των πολιτών 
είναι η στήριξη της αύξησης των 
πραγματικών μισθών, η απαίτηση για 
περισσότερες επενδύσεις ώστε να 
δημιουργηθούν περισσότερες ποιοτικές 
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θέσεις απασχόλησης, η τόνωση της 
εσωτερικής ζήτησης και η δικαιότερη 
κατανομή του παραγόμενου πλούτου· 
φρονεί ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης θα πρέπει να είναι περισσότερο 
ευέλικτο, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι 
κυκλικές συνθήκες, οι διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις και οι δημόσιες 
επενδύσεις·

θέσεις απασχόλησης, η τόνωση της 
εσωτερικής ζήτησης και η δικαιότερη και 
χωρίς αποκλεισμούς κατανομή του 
παραγόμενου πλούτου· φρονεί ότι το 
Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης θα 
πρέπει να είναι περισσότερο ευέλικτο, 
ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι κυκλικές 
συνθήκες, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 
και οι δημόσιες επενδύσεις·

Or. en

Τροπολογία 98
Tamás Deutsch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. διαπιστώνει ότι η καλύτερη 
απάντηση στις ανησυχίες των πολιτών 
είναι η στήριξη της αύξησης των 
πραγματικών μισθών, η απαίτηση για 
περισσότερες επενδύσεις ώστε να 
δημιουργηθούν περισσότερες ποιοτικές 
θέσεις απασχόλησης, η τόνωση της 
εσωτερικής ζήτησης και η δικαιότερη 
κατανομή του παραγόμενου πλούτου· 
φρονεί ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης θα πρέπει να είναι 
περισσότερο ευέλικτο, ώστε να 
λαμβάνονται υπόψη οι κυκλικές συνθήκες, 
οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και οι 
δημόσιες επενδύσεις·

7. διαπιστώνει ότι η καλύτερη 
απάντηση στις ανησυχίες των πολιτών 
είναι η απαίτηση για περισσότερες 
επενδύσεις ώστε να δημιουργηθούν 
περισσότερες ποιοτικές θέσεις 
απασχόλησης, η τόνωση της εσωτερικής 
ζήτησης και η δικαιότερη κατανομή του 
παραγόμενου πλούτου· φρονεί ότι θα 
πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως η ευελιξία 
στο Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης, ώστε να λαμβάνονται υπόψη 
οι κυκλικές συνθήκες, οι διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις και οι δημόσιες 
επενδύσεις·

Or. en

Τροπολογία 99
Viktor Uspaskich

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 – σημείο 1 (νέο)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(1) σημειώνει ότι, εάν οι προβλέψεις 
της Επιτροπής είναι ορθές, για 6 συναπτά 
έτη το ποσοστό αύξησης των 
πραγματικών κατά κεφαλήν μισθών στην 
ευρωζώνη θα είναι κάτω από 1%·

Or. en

Τροπολογία 100
Viktor Uspaskich

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 – σημείο 2 (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(2) τονίζει ότι η δίκαιη αντιστάθμιση 
και η πραγματική αύξηση των μισθών 
είναι υψίστης σημασίας για τη μείωση 
της φτώχειας των εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 101
Josianne Cutajar

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι, όπως τονίστηκε από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ετήσια 
στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη του 
2020, οι γυναίκες εξακολουθούν να 
βρίσκονται σε μειονεκτική θέση στην 
αγορά εργασίας, παρόλο που γενικά 
επιτυγχάνουν καλύτερα εκπαιδευτικά 
αποτελέσματα· υπενθυμίζει τον καίριο 
ρόλο των πολιτικών για την ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής 
ζωής, προκειμένου να γεφυρωθεί το 
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χάσμα μεταξύ των φύλων όσον αφορά 
την απασχόληση και τις αμοιβές· 
υπογραμμίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη 
να ενισχυθεί η διάσταση του φύλου στη 
διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 
και στην πολιτική συνοχής·

Or. en

Τροπολογία 102
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu, Clotilde Armand

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. σημειώνει ότι ορισμένα κράτη 
μέλη χρειάζονται επειγόντως επενδύσεις 
σε υποδομές και δημόσιες υπηρεσίες και 
καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
εξεύρει τα απαραίτητα μέσα για τη 
μετάδοση της τεχνογνωσίας των 
περισσότερο αναπτυγμένων χωρών στον 
τομέα αυτό προς τις χώρες που έχουν 
ανάγκη·

Or. en

Τροπολογία 103
Josianne Cutajar

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. υπογραμμίζει τη σημασία του 
κοινωνικού διαλόγου ως βασικού μέσου 
για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, 
τόσο σε διμερή όσο και σε τριμερή 
μορφή· ζητεί την προώθηση αυτής της 
διάστασης στη διαδικασία του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·
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Or. en

Τροπολογία 104
Vlad-Marius Botoş

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. πιστεύει ότι η σχέση μεταξύ της 
πολιτικής συνοχής και των διαδικασιών 
οικονομικής διακυβέρνησης στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα πρέπει να 
είναι ισορροπημένη, να χαρακτηρίζεται 
από αμοιβαιότητα και να επικεντρώνεται 
σε θετικά κίνητρα· υποστηρίζει την 
ευρύτερη αναγνώριση της εδαφικής 
διάστασης, η οποία θα ήταν χρήσιμη για 
το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 105
Mathilde Androuët

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. πιστεύει ότι η σχέση μεταξύ της 
πολιτικής συνοχής και των διαδικασιών 
οικονομικής διακυβέρνησης στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα πρέπει να 
είναι ισορροπημένη, να χαρακτηρίζεται 
από αμοιβαιότητα και να επικεντρώνεται 
σε θετικά κίνητρα· υποστηρίζει την 
ευρύτερη αναγνώριση της εδαφικής 
διάστασης, η οποία θα ήταν χρήσιμη για το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο.

8. πιστεύει ότι η σχέση μεταξύ της 
πολιτικής συνοχής και των διαδικασιών 
οικονομικής διακυβέρνησης στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα πρέπει να 
είναι ισορροπημένη, να χαρακτηρίζεται 
από αμοιβαιότητα και να επικεντρώνεται 
σε θετικά κίνητρα· υποστηρίζει την 
ευρύτερη αναγνώριση της εδαφικής 
διάστασης, η οποία θα ήταν χρήσιμη για το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· ζητεί να ενισχυθεί 
σημαντικά το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ώστε να 
παρακολουθεί τις αλλαγές στον γεωργικό 
τομέα, προκειμένου να τον εκσυγχρονίσει, 
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καθώς και προκειμένου να αποφεύγονται 
οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και η 
αλόγιστη χρήση των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και των 
ΓΤΟ· ενθαρρύνει τους παραγωγούς να 
προμηθεύουν τα προϊόντα τους σε 
βραχείες αλυσίδες, προκειμένου να 
περιοριστούν οι μεταφορές που 
προκαλούν εκπομπές των αερίων του 
θερμοκηπίου.

Or. fr

Τροπολογία 106
Niklas Nienaß
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. πιστεύει ότι η σχέση μεταξύ της 
πολιτικής συνοχής και των διαδικασιών 
οικονομικής διακυβέρνησης στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα πρέπει να 
είναι ισορροπημένη, να χαρακτηρίζεται 
από αμοιβαιότητα και να επικεντρώνεται 
σε θετικά κίνητρα· υποστηρίζει την 
ευρύτερη αναγνώριση της εδαφικής 
διάστασης, η οποία θα ήταν χρήσιμη για το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο.

8. πιστεύει ότι η σχέση μεταξύ της 
πολιτικής συνοχής και των διαδικασιών 
οικονομικής διακυβέρνησης στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα πρέπει να 
είναι ισορροπημένη, να χαρακτηρίζεται 
από αμοιβαιότητα, να είναι διαφανής και 
να επικεντρώνεται σε θετικά κίνητρα· 
υποστηρίζει την ευρύτερη αναγνώριση της 
εδαφικής διάστασης, η οποία θα ήταν 
χρήσιμη για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· 
υποστηρίζει σθεναρά τη στήριξη όλων 
των οικονομικών πολιτικών για την 
επίτευξη του στόχου για μια κλιματικά 
ουδέτερη ΕΕ έως το 2040· υπενθυμίζει 
επίσης τη σημασία της εφαρμογής της 
Πράσινης Συμφωνίας και επισημαίνει το 
ψήφισμα του Κοινοβουλίου, του 
Ιανουαρίου 2020, για την Πράσινη 
Συμφωνία·

Or. en

Τροπολογία 107
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Josianne Cutajar

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. πιστεύει ότι η σχέση μεταξύ της 
πολιτικής συνοχής και των διαδικασιών 
οικονομικής διακυβέρνησης στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα πρέπει να 
είναι ισορροπημένη, να χαρακτηρίζεται 
από αμοιβαιότητα και να επικεντρώνεται 
σε θετικά κίνητρα· υποστηρίζει την 
ευρύτερη αναγνώριση της εδαφικής 
διάστασης, η οποία θα ήταν χρήσιμη για 
το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο.

8. πιστεύει ότι η σχέση μεταξύ της 
πολιτικής συνοχής και των διαδικασιών 
οικονομικής διακυβέρνησης στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα πρέπει να 
είναι ισορροπημένη, να χαρακτηρίζεται 
από αμοιβαιότητα και να επικεντρώνεται 
σε θετικά κίνητρα· υποστηρίζει την 
περαιτέρω αναγνώριση της εδαφικής 
διάστασης, καθώς και της ενσωμάτωσης 
της διάστασης του φύλου και της 
συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου 
στην κατάρτιση του προϋπολογισμού στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και 
στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις·

Or. en

Τροπολογία 108
Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. πιστεύει ότι η σχέση μεταξύ της 
πολιτικής συνοχής και των διαδικασιών 
οικονομικής διακυβέρνησης στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα πρέπει να 
είναι ισορροπημένη, να χαρακτηρίζεται 
από αμοιβαιότητα και να επικεντρώνεται 
σε θετικά κίνητρα· υποστηρίζει την 
ευρύτερη αναγνώριση της εδαφικής 
διάστασης, η οποία θα ήταν χρήσιμη για το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο.

8. πιστεύει ότι η σχέση μεταξύ της 
πολιτικής συνοχής και των διαδικασιών 
οικονομικής διακυβέρνησης στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα πρέπει να 
είναι ισορροπημένη, να χαρακτηρίζεται 
από αμοιβαιότητα και να επικεντρώνεται 
σε θετικά κίνητρα· υποστηρίζει την 
ευρύτερη αναγνώριση της εδαφικής 
διάστασης, καθώς και της ικανότητας 
εμπειρογνωμοσύνης σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο, η οποία θα ήταν 
χρήσιμη για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο.

Or. ro
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Τροπολογία 109
Tamás Deutsch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. πιστεύει ότι η σχέση μεταξύ της 
πολιτικής συνοχής και των διαδικασιών 
οικονομικής διακυβέρνησης στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα πρέπει να 
είναι ισορροπημένη, να χαρακτηρίζεται 
από αμοιβαιότητα και να επικεντρώνεται 
σε θετικά κίνητρα· υποστηρίζει την 
ευρύτερη αναγνώριση της εδαφικής 
διάστασης, η οποία θα ήταν χρήσιμη για 
το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο.

8. πιστεύει ότι η σχέση μεταξύ της 
πολιτικής συνοχής και των διαδικασιών 
οικονομικής διακυβέρνησης στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα πρέπει να 
είναι ισορροπημένη και να επικεντρώνεται 
στο μέτρο του δυνατού σε θετικά 
κίνητρα· θεωρεί ότι η ευρύτερη 
αναγνώριση της εδαφικής διάστασης θα 
ήταν χρήσιμη για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·

Or. en

Τροπολογία 110
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. ζητεί την υποστήριξη όλων των 
πτυχών της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας (διασυνοριακή, διακρατική 
και διαπεριφερειακή συνεργασία, τόσο σε 
εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό 
επίπεδο), προωθώντας με τον τρόπο αυτό 
τον γενικό στόχο της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής·

Or. en

Τροπολογία 111
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu



AM\1197451EL.docx 63/69 PE646.910v02-00

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
την προώθηση της πρόσβασης σε 
αποτελεσματική χρηματοδότηση σε 
εξαιρετικά ρυπογόνους τομείς, με στόχο 
την έρευνα και την εφαρμογή 
οικολογικών και λιγότερο ρυπογόνων 
λύσεων με στόχο τη μείωση των τοξικών 
αερίων·

Or. en

Τροπολογία 112
Niklas Nienaß
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. εκφράζει τη λύπη του για τη 
μείωση των προτεινόμενων πόρων για 
την πολιτική συνοχής· επιμένει ότι η 
χρηματοδότηση για την πολιτική συνοχής 
θα πρέπει είναι σημαντικά υψηλότερη 
από ό,τι στο επίπεδο του τρέχοντος ΠΔΠ 
για την επίτευξη βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 113
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. υπενθυμίζει την ανάγκη να 
εξασφαλιστεί ότι θα πρέπει να δοθεί 
μεγαλύτερη προσοχή, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης 
κατανομής των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού, στο να διαφυλαχθεί και 
να ενισχυθεί η ιστορική και πολιτισμική 
κληρονομιά των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 114
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8β. τονίζει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν 
θεμελιώδη κινητήρια δύναμη για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση στην 
ενωσιακή οικονομία, ιδίως στις περιοχές 
και τις χώρες της Μεσογείου, και ότι - για 
διαρθρωτικούς λόγους - δεν μπορούν να 
αξιοποιήσουν το πλήρες δυναμικό της 
ενιαίας αγοράς, εάν επιβαρύνονται με 
μεγάλο φορολογικό και διοικητικό φόρτο· 
ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή να 
εξαλείψει τις περιττές επιβαρύνσεις και 
φραγμούς·

Or. en

Τροπολογία 115
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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8β. ζητεί από την Επιτροπή να 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να αυξήσουν 
τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών και 
περιφερειακών αρχών και όλων των 
ενδιαφερομένων, προκειμένου να 
καθιερωθούν από κοινού αναπτυξιακές 
προτεραιότητες, καθώς και η κατανομή 
των κονδυλίων τα οποία προάγουν τη 
συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών 
στο δικό τους μέλλον·

Or. en

Τροπολογία 116
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8β. θεωρεί αναγκαίο να εξασφαλιστεί 
μεγαλύτερη οικονομική δέσμευση υπέρ 
των προληπτικών μέτρων για τη μείωση 
των φυσικών κινδύνων που συνδέονται με 
φυσικές καταστροφές και την εξάπλωση 
ασθενειών των φυτών·

Or. en

Τροπολογία 117
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8γ. αναγνωρίζει τη σημασία των 
ανεξάρτητων διαύλων επικοινωνίας και 
της σωστής ενημέρωσης σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· ως εκ 
τούτου, συνιστά ένθερμα στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θέσει σε 
εφαρμογή μέτρα για τη στήριξη της 
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ανεξάρτητης δημοσιογραφίας σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με 
στόχο τη διάδοση των ευρωπαϊκών αξιών 
και των επιτευγμάτων της πολιτικής 
συνοχής·

Or. en

Τροπολογία 118
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8δ. επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο θα πρέπει να αξιολογεί τα μέτρα 
για την παροχή πραγματικής και 
προσβάσιμης ενημέρωσης σε όλους τους 
δυνητικούς επιλέξιμους δικαιούχους των 
ευρωπαϊκών ταμείων·

Or. en

Τροπολογία 119
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8ε. φρονεί ότι υφίσταται ανάγκη για 
περαιτέρω απλοποίηση και μεγαλύτερη 
ευελιξία των μηχανισμών πρόσβασης στα 
ευρωπαϊκά κονδύλια τόσο στο επίπεδο 
της Επιτροπής όσο και στο επίπεδο των 
κρατών μελών, καθώς και ανάγκη να 
αυξηθεί η πρόσβαση στα κονδύλια για 
τους δυνητικούς δικαιούχους, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ και των 
οικονομικών φορέων·

Or. en
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Τροπολογία 120
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8στ. τονίζει ότι ο βαθμός συμμετοχής 
των κοινωνικών εταίρων σε εθνικό 
επίπεδο εξακολουθεί να είναι χαμηλός και 
ότι τόσο η Επιτροπή όσο και οι 
κυβερνήσεις των κρατών μελών θα 
πρέπει να καταβάλουν περισσότερες 
προσπάθειες, προκειμένου να 
διασφαλίσουν ότι ζητείται τακτικά η 
γνώμη των κοινωνικών εταίρων και ότι οι 
απόψεις τους λαμβάνονται υπόψη τόσο 
στη διαμόρφωση της πολιτικής όσο και 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 121
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 ζ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8ζ. τονίζει ότι ο οικολογικός 
μετασχηματισμός της ευρωπαϊκής 
οικονομίας και κοινωνίας δεν πρέπει να 
επισκιάζει τη σημασία της οικονομικής 
και βιομηχανικής ανάπτυξης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της θέσης της 
στην παγκόσμια οικονομία· επιπλέον, η 
Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη την 
προώθηση της πρόσβασης σε 
αποτελεσματικά εργαλεία ανάπτυξης για 
όλους τους ενδιαφερομένους στις 
περιοχές που πλήττονται περισσότερο 
από την οικολογική μετάβαση·
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Or. en

Τροπολογία 122
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu, Clotilde Armand

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 η (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8η. επικροτεί την πρόταση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη 
δημιουργία ενός Ταμείου Δίκαιης 
Μετάβασης προκειμένου να ενισχυθούν οι 
επενδύσεις σε φιλικές προς το κλίμα 
τεχνολογίες· τονίζει ότι το ταμείο έχει 
επίσης ως στόχο να αποτελέσει ένα 
αντιστάθμισμα για τις καταβαλλόμενες 
προσπάθειες, απαιτώντας από διάφορους 
οικονομικούς τομείς να συμμορφωθούν 
με τους ενωσιακούς στόχους για το 
κλίμα· προειδοποιεί ότι τα χρήματα που 
θα χρησιμοποιηθούν για τη σύσταση του 
ταμείου δίκαιης μετάβασης δεν θα πρέπει 
να επηρεάσουν αρνητικά το συνολικό 
επίπεδο των πιστώσεων για τη συνοχή· 
υπενθυμίζει τη θέση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου να διατηρηθεί το επίπεδο 
της χρηματοδότησης για τη συνοχή στο 
επόμενο ΠΔΠ· σημειώνει ότι ορισμένα 
από τα υφιστάμενα κονδύλια συνοχής 
συμβάλλουν ήδη στην καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής·

Or. en

Τροπολογία 123
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu, Clotilde Armand

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 θ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8θ. τονίζει ότι η υλοποίηση των 
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προγραμμάτων στο πλαίσιο της Πράσινης 
Συμφωνίας θα απαιτήσει σημαντικά 
επίπεδα τεχνογνωσίας, ανθρώπινου 
δυναμικού και εμπειρογνωμοσύνης· καλεί 
την ΕΤΕπ και την Επιτροπή να εντείνουν 
τις προσπάθειές τους για την παροχή 
βοήθειας στους δικαιούχους των 
προγραμμάτων, καθώς και σε τοπικές, 
περιφερειακές και εθνικές αρχές·

Or. en

Τροπολογία 124
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 ι (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8ι. χαιρετίζει τη δέσμευση της ΕΕ να 
εφαρμόζει τους ΣΒΑ στις πολιτικές της, 
καθώς και την ένταξή τους στο 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· φρονεί πως η 
υλοποίηση των ΣΒΑ θα πρέπει να 
βρίσκεται στο επίκεντρο της ΕΕ στα 
επόμενα έτη·

Or. en


