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Τροπολογία 1
Mathilde Androuët

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Α

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εγχώρια 
βιομηχανία είναι κινητήρια δύναμη για την 
ανάπτυξη, την καινοτομία και την 
κοινωνική ευημερία εντός της ΕΕ·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
υγειονομική κρίση του κορονaϊού 
επηρεάζει μακροπρόθεσμα τις 
ευρωπαϊκές οικονομίες και δεν μπορεί να 
αγνοηθεί στο πλαίσιο της θέσπισης των 
μελλοντικών στρατηγικών, και ότι είναι 
εξαιρετικά σημαντικό οι ευρωπαϊκές 
χώρες να επωφεληθούν πλήρως από τα 
ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία για την 
ανασυγκρότηση της οικονομίας τους·

Or. fr

Τροπολογία 2
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εγχώρια 
βιομηχανία είναι κινητήρια δύναμη για την 
ανάπτυξη, την καινοτομία και την 
κοινωνική ευημερία εντός της ΕΕ·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εγχώρια 
βιομηχανία είναι κινητήρια δύναμη για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτομία και την 
κοινωνική ευημερία εντός της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 3
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εγχώρια 
βιομηχανία είναι κινητήρια δύναμη για 
την ανάπτυξη, την καινοτομία και την 
κοινωνική ευημερία εντός της ΕΕ·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εγχώρια 
βιομηχανία είναι γενεσιουργός δύναμη της 
ανάπτυξης, της καινοτομίας και της 
κοινωνικής ευημερίας εντός της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 4
Elżbieta Kruk

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εγχώρια 
βιομηχανία είναι κινητήρια δύναμη για την 
ανάπτυξη, την καινοτομία και την 
κοινωνική ευημερία εντός της ΕΕ·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εγχώρια 
βιομηχανία είναι κινητήρια δύναμη για την 
ανάπτυξη, τις εξαγωγές, την καινοτομία 
και την κοινωνική ευημερία εντός της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 5
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Cristian 
Ghinea, Ondřej Knotek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εγχώρια 
βιομηχανία είναι κινητήρια δύναμη για την 
ανάπτυξη, την καινοτομία και την 
κοινωνική ευημερία εντός της ΕΕ·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εγχώρια 
βιομηχανία είναι κινητήρια δύναμη για την 
ανάπτυξη, την καινοτομία και την 
κοινωνική ευμάρεια εντός της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 6
Elżbieta Kruk

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση 
της COVID-19 έχει προκαλέσει μια 
απροσδόκητη και πρωτοφανή κρίση, όχι 
μόνο στην Ευρώπη αλλά και σε 
παγκόσμια κλίμακα· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, στο πλαίσιο αυτό, η βιομηχανική 
στρατηγική για το μέλλον θα πρέπει να 
εστιάζει πρωτίστως στην αναζωογόνηση 
του βιομηχανικού τομέα και στη συνέχεια 
στην προσαρμογή του στις νέες 
προκλήσεις που ανακύπτουν εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 7
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πανδημία της COVID-19 δημιούργησε 
μια άνευ προηγουμένου ύφεση στην 
Ένωση, οι επιπτώσεις της οποίας θα είναι 
ακόμη πιο απτές στον βιομηχανικό τομέα, 
με πολλές επιχειρήσεις να 
αποδυναμώνονται ιδιαίτερα ή να 
αναγκάζονται να κλείσουν·

Or. it

Τροπολογία 8
Mathilde Androuët

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
υγειονομική κρίση του κορονaϊού 
κατέδειξε ότι η αποβιομηχανοποίηση 
αποτελεί παράγοντα μακροπρόθεσμης 
αποσταθεροποίησης και ευπάθειας και 
δημιούργησε τεράστια εξάρτηση της 
μεταποιητικής βιομηχανίας από την Κίνα·

Or. fr

Τροπολογία 9
Mathilde Androuët

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Β

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ 
της ΕΕ διατηρούν κατά παράδοση υψηλό 
μερίδιο της απασχόλησης στην ΕΕ και, 
με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζουν 
κοινωνική και οικονομική ευημερία και 
ευμάρεια·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
δημιουργία ενός ισχυρού ιστού πολύ 
μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων εγγυάται μία βιώσιμη 
οικονομική δυναμική, διαφοροποίηση της 
παραγωγής και τη διασφάλιση ισχυρής 
εδαφικής κάλυψης·

Or. fr

Τροπολογία 10
Νιαζί Κιζιλγιουρέκ

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ 
της ΕΕ διατηρούν κατά παράδοση υψηλό 
μερίδιο της απασχόλησης στην ΕΕ και, με 
τον τρόπο αυτό, διασφαλίζουν κοινωνική 
και οικονομική ευημερία και ευμάρεια·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ 
της ΕΕ αποτελούν κατά παράδοση τη 
ραχοκοκαλιά της οικονομίας πολλών 
κρατών μελών της ΕΕ και θα πρέπει να 
λάβουν στήριξη τόσο στο πλαίσιο της 
μετάβασης προς τη περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα, καθώς και για τη 
δημιουργία νέων ασφαλών θέσεων 
εργασίας με πλήρως διασφαλισμένα 
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εργασιακά δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 11
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Cristian 
Ghinea, Ondřej Knotek, Laurence Farreng

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ 
της ΕΕ διατηρούν κατά παράδοση υψηλό 
μερίδιο της απασχόλησης στην ΕΕ και, με 
τον τρόπο αυτό, διασφαλίζουν κοινωνική 
και οικονομική ευημερία και ευμάρεια·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ 
της ΕΕ διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη 
βιομηχανία της ΕΕ και διατηρούν κατά 
παράδοση υψηλό μερίδιο της 
απασχόλησης στην ΕΕ, διασφαλίζοντας, 
με τον τρόπο αυτό, κοινωνική και 
οικονομική ευημερία και ευμάρεια σε 
ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 12
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Β

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ 
της ΕΕ διατηρούν κατά παράδοση υψηλό 
μερίδιο της απασχόλησης στην ΕΕ και, με 
τον τρόπο αυτό, διασφαλίζουν κοινωνική 
και οικονομική ευημερία και ευμάρεια·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολύ 
μικρές επιχειρήσεις και οι ΜΜΕ της ΕΕ 
διατηρούν κατά παράδοση υψηλό μερίδιο 
της απασχόλησης στην ΕΕ και, με τον 
τρόπο αυτό, διασφαλίζουν κοινωνική και 
οικονομική ευημερία και ευμάρεια·

Or. it

Τροπολογία 13
Josianne Cutajar



PE653.785v01-00 8/63 AM\1207478EL.docx

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ 
της ΕΕ διατηρούν κατά παράδοση υψηλό 
μερίδιο της απασχόλησης στην ΕΕ και, με 
τον τρόπο αυτό, διασφαλίζουν κοινωνική 
και οικονομική ευημερία και ευμάρεια·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ 
της ΕΕ διατηρούν κατά παράδοση υψηλό 
μερίδιο της απασχόλησης και 
προστιθέμενης αξίας στην ΕΕ και, με τον 
τρόπο αυτό, διασφαλίζουν κοινωνική και 
οικονομική ευημερία και ευμάρεια·

Or. en

Τροπολογία 14
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Β

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ 
της ΕΕ διατηρούν κατά παράδοση υψηλό 
μερίδιο της απασχόλησης στην ΕΕ και, με 
τον τρόπο αυτό, διασφαλίζουν κοινωνική 
και οικονομική ευημερία και ευμάρεια·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ 
της ΕΕ διατηρούν κατά παράδοση υψηλό 
μερίδιο της απασχόλησης στην ΕΕ και, με 
τον τρόπο αυτό, διασφαλίζουν κοινωνική 
και οικονομική ευημερία και ευμάρεια· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι συχνά 
πλήττονται σοβαρά σε περιόδους κρίσης 
όπως η τρέχουσα κρίση που οφείλεται 
στην πανδημία της COVID-19·

Or. es

Τροπολογία 15
Elżbieta Kruk

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ 
της ΕΕ διατηρούν κατά παράδοση υψηλό 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ 
της ΕΕ διατηρούν κατά παράδοση υψηλό 
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μερίδιο της απασχόλησης στην ΕΕ και, με 
τον τρόπο αυτό, διασφαλίζουν κοινωνική 
και οικονομική ευημερία και ευμάρεια·

μερίδιο της απασχόλησης στην ΕΕ και, με 
τον τρόπο αυτό, διασφαλίζουν κοινωνική 
και οικονομική ευημερία και ευμάρεια, 
δημιουργώντας παράλληλα ευκαιρίες 
καινοτόμων θέσεων απασχόλησης και 
ενισχύοντας τον υγιή ανταγωνισμό στην 
ενιαία αγορά·

Or. en

Τροπολογία 16
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα 
βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη 
θα διαδραματίσει βασικό ρόλο στην 
ανάπτυξη μιας πιο πράσινης, πιο 
ψηφιοποιημένης και ανθεκτικότερης 
οικονομίας σε όλες τις ευρωπαϊκές 
περιφέρειες·

Or. en

Τροπολογία 17
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
περιφέρειες αποτελούν τον χώρο στον 
οποίο μπορούν να αναπτυχθούν και να 
εξελιχθούν καινοτόμα και βιομηχανικά 
οικοσυστήματα και όπου μπορεί να γίνει 
σύνδεση μεταξύ βιομηχανίας, ΜΜΕ, 
ερευνητικών κέντρων, ενδιαφερόμενων 
φορέων της καινοτομίας και των τοπικών 
κοινοτήτων·
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Or. en

Τροπολογία 18
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Βγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τοπικές 
ιδιαιτερότητες είναι αναπόφευκτες αλλά 
και επιθυμητές για την ανάπτυξη της 
ισχύος της ευρωπαϊκής βιομηχανίας·

Or. en

Τροπολογία 19
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Cristian Ghinea, Laurence 
Farreng, Ondřej Knotek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Βδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση 
της COVID-19 κατέδειξε τη δυνατότητα, 
σε όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, για 
την παροχή συγκεκριμένων και 
καινοτόμων απαντήσεων στις κοινωνικές 
προκλήσεις·

Or. en

Τροπολογία 20
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Cristian 
Ghinea, Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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Βε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μεταβαλλόμενη φύση των γεωπολιτικών 
εντάσεων και η πρόσφατη κρίση της 
COVID-19 οδήγησαν σε απορρύθμιση 
των αλυσίδων αξίας και κατέδειξαν τις 
ευπάθειες βασικών ευρωπαϊκών 
στρατηγικών βιομηχανικών τομέων·

Or. en

Τροπολογία 21
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Cristian 
Ghinea, Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Βστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επιπτώσεις της μετεγκατάστασης 
βιομηχανικών μονάδων έχουν κατά 
κανόνα τοπική διάσταση, πλήττοντας, με 
δυσανάλογο τρόπο, συγκεκριμένες 
περιφέρειες·

Or. en

Τροπολογία 22
Josianne Cutajar

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ 
έχουν πληγεί εντονότερα από την 
οικονομική κρίση η οποία προκλήθηκε 
από την κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
της COVID-19 και βιώνουν σοβαρή 
κρίση ρευστότητας, η οποία επηρεάζει το 
κεφάλαιο κίνησης των ΜΜΕ και 
εμποδίζει πολλές από αυτές να 
εκτελέσουν τις δραστηριότητές τους·
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Or. en

Τροπολογία 23
Josianne Cutajar

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης της 
COVID-19 κατέδειξε ότι η Ευρώπη 
εξακολουθεί να χρειάζεται να επιτύχει 
πλήρη βιομηχανική αυτονομία και να 
προωθεί τις στρατηγικές αλυσίδες αξίας·

Or. en

Τροπολογία 24
Mathilde Androuët

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
διαδικασίες προς την ανάπτυξη και την 
οικονομική ανεξαρτησία συντελούνται 
ιδίως στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας 
και της παραγωγής ψηφιακών αγαθών 
και παροχής ψηφιακών υπηρεσιών·

Or. fr

Τροπολογία 25
Mathilde Androuët

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Β β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
περιβαλλοντικός παράγοντας δεν μπορεί 
πλέον να απουσιάζει από τις μελλοντικές 
βιομηχανικές στρατηγικές·

Or. fr

Τροπολογία 26
Mathilde Androuët

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι το βιομηχανικό 
μέλλον της ΕΕ συνδέεται με την 
ευθυγράμμιση της οικονομίας με τις 
αρχές της ευρωπαϊκής πράσινης 
συμφωνίας, ενός χάρτη πορείας προς μια 
νέα αναπτυξιακή πολιτική για την ΕΕ που 
φέρνει σε επαφή πολίτες, πόλεις και 
περιφέρειες και επιτρέπει τη δίκαιη 
μετάβαση·

1. υπενθυμίζει την ανάγκη 
μετεγκατάστασης και πραγματοποίησης 
δημόσιων επενδύσεων στις βιομηχανικές 
δραστηριότητες, ιδίως στις βιομηχανίες 
στρατηγικής σημασίας, οργανωμένες σε 
επίπεδο κρατών μελών ή στο επίπεδο 1 
της ονοματολογίας των εδαφικών 
στατιστικών μονάδων (NUTS 1)·

Or. fr

Τροπολογία 27
Raffaele Fitto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι το βιομηχανικό 
μέλλον της ΕΕ συνδέεται με την 
ευθυγράμμιση της οικονομίας με τις αρχές 
της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας, ενός 
χάρτη πορείας προς μια νέα αναπτυξιακή 
πολιτική για την ΕΕ που φέρνει σε επαφή 
πολίτες, πόλεις και περιφέρειες και 
επιτρέπει τη δίκαιη μετάβαση·

1. τονίζει ότι παρόλο που το 
βιομηχανικό μέλλον της ΕΕ συνδέεται 
επίσης με τις αρχές της ευρωπαϊκής 
πράσινης συμφωνίας, απαιτείται ένας 
χάρτης πορείας, που λαμβάνει υπόψη τις 
οικονομικές και εργασιακές συνέπειες της 
κρίσης της πανδημίας της COVID-19, 
προς μια νέα αναπτυξιακή πολιτική για την 
ΕΕ που φέρνει σε επαφή επιχειρήσεις, 
ιδίως ΜΜΕ, ενδιαφερόμενους φορείς, 
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περιφέρειες και τοπικές αρχές, και 
επιτρέπει τη δίκαιη μετάβαση χωρίς να 
επιβαρύνει περαιτέρω το ευρωπαϊκό 
οικονομικό και παραγωγικό σύστημα·

Or. it

Τροπολογία 28
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι το βιομηχανικό 
μέλλον της ΕΕ συνδέεται με την 
ευθυγράμμιση της οικονομίας με τις 
αρχές της ευρωπαϊκής πράσινης 
συμφωνίας, ενός χάρτη πορείας προς μια 
νέα αναπτυξιακή πολιτική για την ΕΕ που 
φέρνει σε επαφή πολίτες, πόλεις και 
περιφέρειες και επιτρέπει τη δίκαιη 
μετάβαση·

1. υπενθυμίζει ότι το βιομηχανικό 
μέλλον της ΕΕ συνδέεται κατ’ αρχήν με 
μια πλήρη οικονομική ανάκαμψη μετά 
από την κρίση της πανδημίας και με ένα 
χάρτη πορείας προς μια νέα αναπτυξιακή 
πολιτική για την ΕΕ που φέρνει πολίτες, 
πόλεις και περιφέρειες στο ίδιο υψηλό 
επίπεδο ανάπτυξης και επιτρέπει τη δίκαιη 
μετάβαση·

Or. it

Τροπολογία 29
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι το βιομηχανικό 
μέλλον της ΕΕ συνδέεται με την 
ευθυγράμμιση της οικονομίας με τις αρχές 
της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας, ενός 
χάρτη πορείας προς μια νέα αναπτυξιακή 
πολιτική για την ΕΕ που φέρνει σε επαφή 
πολίτες, πόλεις και περιφέρειες και 
επιτρέπει τη δίκαιη μετάβαση·

1. υπενθυμίζει ότι το βιομηχανικό 
μέλλον της ΕΕ συνδέεται με την 
ευθυγράμμιση της οικονομίας με τις αρχές 
της βιώσιμης ανάπτυξης και την επίτευξη 
της κλιματικής ουδετερότητας στην ΕΕ 
έως το 2040, συμβάλλοντας, με αυτόν τον 
τρόπο, στην επίτευξη των στόχων της 
συμφωνίας του Παρισιού, των ΣΒΑ και 
της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας, ενός 
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χάρτη πορείας προς μια νέα πολιτική 
βιώσιμης ανάπτυξης για την ΕΕ που 
φέρνει σε επαφή πολίτες, πόλεις και 
περιφέρειες και επιτρέπει τη δίκαιη 
μετάβαση· πιστεύει ακράδαντα ότι η νέα 
βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη 
θα πρέπει να είναι πλήρως 
ευθυγραμμισμένη με τον νέο ευρωπαϊκό 
νόμο για το κλίμα·

Or. en

Τροπολογία 30
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι το βιομηχανικό 
μέλλον της ΕΕ συνδέεται με την 
ευθυγράμμιση της οικονομίας με τις αρχές 
της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας, 
ενός χάρτη πορείας προς μια νέα 
αναπτυξιακή πολιτική για την ΕΕ που 
φέρνει σε επαφή πολίτες, πόλεις και 
περιφέρειες και επιτρέπει τη δίκαιη 
μετάβαση·

1. υπενθυμίζει ότι το βιομηχανικό 
μέλλον της ΕΕ συνδέεται με την 
ευθυγράμμιση της οικονομίας με τις αρχές 
που ορίζονται στην ευρωπαϊκή πράσινη 
συμφωνία, γεγονός που συνεπάγεται την 
κατάρτιση ενός χάρτη πορείας προς μια 
νέα αναπτυξιακή πολιτική για την ΕΕ που 
φέρνει σε επαφή πολίτες, πόλεις και 
περιφέρειες και επιτρέπει τη δίκαιη 
μετάβαση, η οποία δεν αφήνει κανέναν 
στο περιθώριο και προωθεί τη συνοχή 
μεταξύ των περιφερειών μέσω της 
καινοτομίας και ενός νέου βιώσιμου 
οικονομικού μοντέλου·

Or. es

Τροπολογία 31
Isabel Benjumea Benjumea, Mircea-Gheorghe Hava

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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1. υπενθυμίζει ότι το βιομηχανικό 
μέλλον της ΕΕ συνδέεται με την 
ευθυγράμμιση της οικονομίας με τις αρχές 
της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας, ενός 
χάρτη πορείας προς μια νέα αναπτυξιακή 
πολιτική για την ΕΕ που φέρνει σε επαφή 
πολίτες, πόλεις και περιφέρειες και 
επιτρέπει τη δίκαιη μετάβαση·

1. υπενθυμίζει ότι το βιομηχανικό 
μέλλον της ΕΕ συνδέεται με την 
ευθυγράμμιση της οικονομίας με τις αρχές 
της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας, η 
οποία, από κοινού με την 
ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας, αποτελεί στοιχείο ενός 
χάρτη πορείας προς μια νέα αναπτυξιακή 
πολιτική για την ΕΕ που φέρνει σε επαφή 
πολίτες, πόλεις και περιφέρειες, καθώς και 
εταιρείες, στο πλαίσιο της ανάπτυξης 
μιας ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας σε διεθνές επίπεδο·

Or. es

Τροπολογία 32
Νιαζί Κιζιλγιουρέκ

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι το βιομηχανικό 
μέλλον της ΕΕ συνδέεται με την 
ευθυγράμμιση της οικονομίας με τις αρχές 
της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας, ενός 
χάρτη πορείας προς μια νέα αναπτυξιακή 
πολιτική για την ΕΕ που φέρνει σε επαφή 
πολίτες, πόλεις και περιφέρειες και 
επιτρέπει τη δίκαιη μετάβαση·

1. υπενθυμίζει ότι το βιομηχανικό 
μέλλον της ΕΕ συνδέεται με την 
ευθυγράμμιση της οικονομίας με τις αρχές 
της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας, ενός 
χάρτη πορείας προς μια νέα αναπτυξιακή 
πολιτική για την ΕΕ που θα πρέπει να 
διασφαλίζει υψηλά περιβαλλοντικά και 
κοινωνικά πρότυπα, ιδίως μέσω της 
συμμόρφωσης με συλλογικές συμβάσεις, 
της συμμετοχής των εργαζομένων και της 
εξάλειψης της ενεργειακής φτώχειας και 
της ενεργειακής απομόνωσης·

Or. en

Τροπολογία 33
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι το βιομηχανικό 
μέλλον της ΕΕ συνδέεται με την 
ευθυγράμμιση της οικονομίας με τις αρχές 
της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας, ενός 
χάρτη πορείας προς μια νέα αναπτυξιακή 
πολιτική για την ΕΕ που φέρνει σε επαφή 
πολίτες, πόλεις και περιφέρειες και 
επιτρέπει τη δίκαιη μετάβαση·

1. υπενθυμίζει ότι το βιομηχανικό 
μέλλον της ΕΕ συνδέεται με την 
ευθυγράμμιση της οικονομίας με τις αρχές 
της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας, ενός 
χάρτη πορείας προς μια νέα αναπτυξιακή 
πολιτική για την ΕΕ και τη μετάβαση σε 
μια ψηφιακή οικονομία που φέρνει σε 
επαφή πολίτες, πόλεις και περιφέρειες, 
ιδίως στις περιφέρειες στις οποίες 
βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία της 
δίκαιης μετάβασης, ώστε να μη μένει 
κανείς στο περιθώριο·

Or. en

Τροπολογία 34
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι το βιομηχανικό 
μέλλον της ΕΕ συνδέεται με την 
ευθυγράμμιση της οικονομίας με τις αρχές 
της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας, ενός 
χάρτη πορείας προς μια νέα αναπτυξιακή 
πολιτική για την ΕΕ που φέρνει σε επαφή 
πολίτες, πόλεις και περιφέρειες και 
επιτρέπει τη δίκαιη μετάβαση·

1. υπενθυμίζει ότι το βιομηχανικό 
μέλλον της ΕΕ συνδέεται με την 
ευθυγράμμιση της οικονομίας με τις αρχές 
του ψηφιακού θεματολογίου και της 
ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας, ενός 
χάρτη πορείας προς μια νέα αναπτυξιακή 
πολιτική για την ΕΕ που φέρνει σε επαφή 
πολίτες, εταιρείες, πόλεις και περιφέρειες, 
ιδίως τις νησιωτικές και απομακρυσμένες 
περιοχές, και επιτρέπει τη δίκαιη 
μετάβαση·

Or. en

Τροπολογία 35
Elżbieta Kruk

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι το βιομηχανικό 
μέλλον της ΕΕ συνδέεται με την 
ευθυγράμμιση της οικονομίας με τις αρχές 
της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας, ενός 
χάρτη πορείας προς μια νέα αναπτυξιακή 
πολιτική για την ΕΕ που φέρνει σε επαφή 
πολίτες, πόλεις και περιφέρειες και 
επιτρέπει τη δίκαιη μετάβαση·

1. υπενθυμίζει ότι το βιομηχανικό 
μέλλον της ΕΕ συνδέεται με την 
ευθυγράμμιση της οικονομίας με τις αρχές 
της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας, ενός 
χάρτη πορείας προς μια νέα πολιτική 
βιώσιμης ανάπτυξης για την ΕΕ που 
φέρνει σε επαφή πολίτες, περιφέρειες και 
τα κράτη μέλη και επιτρέπει τη δίκαιη και 
ισότιμη μετάβαση που δεν αφήνει κανέναν 
στο περιθώριο·

Or. en

Τροπολογία 36
Daniel Buda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι το βιομηχανικό 
μέλλον της ΕΕ συνδέεται με την 
ευθυγράμμιση της οικονομίας με τις αρχές 
της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας, ενός 
χάρτη πορείας προς μια νέα αναπτυξιακή 
πολιτική για την ΕΕ που φέρνει σε επαφή 
πολίτες, πόλεις και περιφέρειες και 
επιτρέπει τη δίκαιη μετάβαση·

1. υπενθυμίζει ότι το βιομηχανικό 
μέλλον της ΕΕ συνδέεται με την 
ευθυγράμμιση της οικονομίας με τις αρχές 
της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας, ενός 
χάρτη πορείας προς μια νέα αναπτυξιακή 
πολιτική για την ΕΕ που φέρνει σε επαφή 
πολίτες, πόλεις και περιφέρειες και 
επιτρέπει τη δίκαιη μετάβαση·

Or. ro

Τροπολογία 37
Mircea-Gheorghe Hava

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι το βιομηχανικό 
μέλλον της ΕΕ συνδέεται με την 
ευθυγράμμιση της οικονομίας με τις αρχές 

1. υπενθυμίζει ότι το βιομηχανικό 
μέλλον της ΕΕ συνδέεται με την 
ευθυγράμμιση της οικονομίας με τις αρχές 
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της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας, ενός 
χάρτη πορείας προς μια νέα αναπτυξιακή 
πολιτική για την ΕΕ που φέρνει σε επαφή 
πολίτες, πόλεις και περιφέρειες και 
επιτρέπει τη δίκαιη μετάβαση·

της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας, ενός 
χάρτη πορείας προς μια νέα αναπτυξιακή 
πολιτική για την ΕΕ που φέρνει σε επαφή 
πολίτες, πόλεις και περιφέρειες και 
επιτρέπει τη δίκαιη μετάβαση·

Or. ro

Τροπολογία 38
Mathilde Androuët

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – στοιχείο α (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

α) εκτιμά ότι τα κράτη μέλη οφείλουν 
να θεσπίσουν φόρο εισαγωγών, με βάση 
τη χιλιομετρική απόσταση, προς στήριξη 
των μικρών αλυσίδων και των 
ενδοκοινοτικών συναλλαγών, με στόχο να 
καταπολεμηθεί η ρύπανση και να 
ξεκινήσει μια ολοκληρωτική επανάσταση 
των αλυσίδων εφοδιασμού·

Or. fr

Τροπολογία 39
Mathilde Androuët, Francesca Donato

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

γ) υπενθυμίζει την αναγκαιότητα 
διασφάλισης του εφοδιασμού όταν δεν 
υπάρχουν λύσεις σε τοπικό επίπεδο, ιδίως 
με τον πολλαπλασιασμό των 
γεωγραφικών ζωνών εφοδιασμού·

Or. fr
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Τροπολογία 40
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – εδάφιο 1 (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
δεν έχει ακόμη τεθεί σε εφαρμογή η νέα 
ευρωπαϊκή στρατηγική που θα 
αντικαταστήσει το θεματολόγιο «Ευρώπη 
2020» 

Or. en

Τροπολογία 41
Raffaele Fitto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. θεωρεί απαραίτητο, ύστερα από 
τις επιπτώσεις της κρίσης της πανδημίας 
της COVID-19, η ΕΕ, από κοινού με τα 
κράτη μέλη, να εφαρμόσει τις 
στρατηγικές και τις δράσεις που είναι 
χρήσιμες για τη διαφύλαξη του 
οικονομικού, παραγωγικού και 
κοινωνικού ιστού της, ιδίως 
προστατεύοντας τις ΜΜΕ·

Or. it

Τροπολογία 42
Mathilde Androuët

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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2. σημειώνει ότι οι επενδύσεις σε 
καινοτόμα μέσα παραγωγής θα πρέπει να 
ενισχύουν τη συνοχή μεταξύ όλων των 
περιφερειών της ΕΕ, επιτρέποντάς τους 
να επιτυγχάνουν δίκαιη οικονομική 
ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς·

2. εκτιμά ότι είναι αναγκαίο να 
προβλεφθεί υποχρέωση προσφυγής σε 
εθνικές ή ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στους 
τομείς στρατηγικής σημασίας·

Or. fr

Τροπολογία 43
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. σημειώνει ότι οι επενδύσεις σε 
καινοτόμα μέσα παραγωγής θα πρέπει να 
ενισχύουν τη συνοχή μεταξύ όλων των 
περιφερειών της ΕΕ, επιτρέποντάς τους να 
επιτυγχάνουν δίκαιη οικονομική ανάπτυξη 
χωρίς αποκλεισμούς·

2. σημειώνει ότι οι επενδύσεις σε 
καινοτόμα μέσα παραγωγής, μεταποίησης, 
έρευνας, εκπαίδευσης και 
επανεκπαίδευσης/αναβάθμισης 
δεξιοτήτων θα πρέπει να ενισχύουν τη 
συνοχή μεταξύ όλων των περιφερειών της 
ΕΕ, επιτρέποντάς τους να επιτυγχάνουν 
δίκαιη, βιώσιμη οικονομική ευημερία, με 
ισότητα των φύλων και χωρίς 
αποκλεισμούς· ως εκ τούτου, η τοπική 
ανάπτυξη και οι τοπικές οικονομίες 
(Économie de proximité) θα πρέπει 
επίσης να λάβουν ισχυρή στήριξη·

Or. en

Τροπολογία 44
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Cristian 
Ghinea, Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. σημειώνει ότι οι επενδύσεις σε 
καινοτόμα μέσα παραγωγής θα πρέπει να 

2. σημειώνει ότι οι επενδύσεις στην 
έρευνα και την καινοτομία και η 
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ενισχύουν τη συνοχή μεταξύ όλων των 
περιφερειών της ΕΕ, επιτρέποντάς τους να 
επιτυγχάνουν δίκαιη οικονομική ανάπτυξη 
χωρίς αποκλεισμούς·

ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και 
μέσων παραγωγής και η αναβάθμιση 
δεξιοτήτων των εργαζομένων, ιδίως σε 
ΜΜΕ, θα πρέπει να ενισχύουν τη συνοχή 
μεταξύ όλων των περιφερειών της ΕΕ, 
επιτρέποντάς τους να επιτυγχάνουν δίκαιη, 
ανθεκτική οικονομική ανάπτυξη χωρίς 
αποκλεισμούς, ώστε να καταστεί εφικτή η 
μετάβασή τους και η καινοτομία με στόχο 
την πρόσβαση σε ευκαιρίες στην αγορά·

Or. en

Τροπολογία 45
Isabel Benjumea Benjumea, Mircea-Gheorghe Hava

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. σημειώνει ότι οι επενδύσεις σε 
καινοτόμα μέσα παραγωγής θα πρέπει να 
ενισχύουν τη συνοχή μεταξύ όλων των 
περιφερειών της ΕΕ, επιτρέποντάς τους να 
επιτυγχάνουν δίκαιη οικονομική ανάπτυξη 
χωρίς αποκλεισμούς·

2. σημειώνει ότι οι επενδύσεις σε 
καινοτόμα μέσα παραγωγής θα πρέπει να 
ενισχύουν τη συνοχή μεταξύ όλων των 
περιφερειών της ΕΕ, επιτρέποντάς τους να 
επιτυγχάνουν ανταγωνιστική οικονομική 
ανάπτυξη· υπενθυμίζει τις προτάσεις για 
καινοτόμες δημόσιες συμβάσεις και την 
ανάγκη προώθησης της συνεργασίας 
μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα·

Or. es

Τροπολογία 46
Raffaele Fitto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. σημειώνει ότι οι επενδύσεις σε 
καινοτόμα μέσα παραγωγής θα πρέπει να 
ενισχύουν τη συνοχή μεταξύ όλων των 
περιφερειών της ΕΕ, επιτρέποντάς τους να 

2. τονίζει ότι οι επενδύσεις σε 
καινοτόμα μέσα παραγωγής θα πρέπει να 
ενισχύουν τη συνοχή μεταξύ όλων των 
περιφερειών της ΕΕ, με σεβασμό στις 
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επιτυγχάνουν δίκαιη οικονομική ανάπτυξη 
χωρίς αποκλεισμούς·

αντίστοιχες ιδιαιτερότητες και 
πολυμορφίες, επιτρέποντάς τους να 
επιτυγχάνουν δίκαιη οικονομική και 
ρεαλιστικά βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς 
αποκλεισμούς·

Or. it

Τροπολογία 47
Daniel Buda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. σημειώνει ότι οι επενδύσεις σε 
καινοτόμα μέσα παραγωγής θα πρέπει να 
ενισχύουν τη συνοχή μεταξύ όλων των 
περιφερειών της ΕΕ, επιτρέποντάς τους να 
επιτυγχάνουν δίκαιη οικονομική ανάπτυξη 
χωρίς αποκλεισμούς·

2. σημειώνει ότι οι επενδύσεις σε 
καινοτόμα μέσα παραγωγής θα πρέπει να 
ενισχύουν τη συνοχή μεταξύ όλων των 
περιφερειών της ΕΕ, ενθαρρύνοντας τη 
συνεργασία μεταξύ αγροτικών και 
αστικών περιοχών στον τομέα της 
καινοτομίας και επιτρέποντάς τους να 
επιτυγχάνουν δίκαιη οικονομική ανάπτυξη 
χωρίς αποκλεισμούς·

Or. ro

Τροπολογία 48
Νιαζί Κιζιλγιουρέκ

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. σημειώνει ότι οι επενδύσεις σε 
καινοτόμα μέσα παραγωγής θα πρέπει να 
ενισχύουν τη συνοχή μεταξύ όλων των 
περιφερειών της ΕΕ, επιτρέποντάς τους να 
επιτυγχάνουν δίκαιη οικονομική ανάπτυξη 
χωρίς αποκλεισμούς·

2. σημειώνει ότι οι επενδύσεις σε 
καινοτόμα μέσα παραγωγής θα πρέπει να 
ενισχύουν τη συνοχή μεταξύ όλων των 
περιφερειών της ΕΕ, επιτρέποντάς τους να 
επιτυγχάνουν δίκαιη οικονομική ανάπτυξη 
χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και 
κοινωνική συνοχή·

Or. en
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Τροπολογία 49
Elżbieta Kruk

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. σημειώνει ότι οι επενδύσεις σε 
καινοτόμα μέσα παραγωγής θα πρέπει να 
ενισχύουν τη συνοχή μεταξύ όλων των 
περιφερειών της ΕΕ, επιτρέποντάς τους να 
επιτυγχάνουν δίκαιη οικονομική ανάπτυξη 
χωρίς αποκλεισμούς·

2. σημειώνει ότι οι επενδύσεις σε 
παραδοσιακά και καινοτόμα μέσα 
παραγωγής θα πρέπει να ενισχύουν τη 
συνοχή μεταξύ όλων των περιφερειών της 
ΕΕ, επιτρέποντάς τους να επιτυγχάνουν 
δίκαιη οικονομική ανάπτυξη χωρίς 
αποκλεισμούς·

Or. en

Τροπολογία 50
Isabel Benjumea Benjumea, Mircea-Gheorghe Hava

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. υπενθυμίζει ότι η ευρωπαϊκή 
βιομηχανία επλήγη, όπως και οι 
διοικήσεις και τα άτομα, από την κρίση 
της COVID-19, η οποία είχε 
μεσοπρόθεσμες υγειονομικές επιπτώσεις 
και μακροπρόθεσμες οικονομικές 
επιπτώσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη 
σε όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Επισημαίνει ότι μεταξύ των 
τομέων που επλήγησαν περισσότερο 
περιλαμβάνεται η πρωτογενής 
βιομηχανία, καθώς και η παροχή 
υπηρεσιών, όπως οι κλάδοι του 
τουρισμού και της φιλοξενίας·

Or. es
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Τροπολογία 51
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. υπενθυμίζει ότι πρέπει να 
αναπτυχθεί μια βιομηχανική στρατηγική 
η οποία θα λαμβάνει υπόψη τη σημασία 
του τομέα για τις περιφέρειες που 
αντιμετωπίζουν δημογραφικό πρόβλημα, 
θα παρέχει κίνητρα για επενδύσεις και θα 
προωθεί τη βιομηχανική ανάπτυξη αυτών 
των περιοχών στην Ένωση·

Or. es

Τροπολογία 52
Mathilde Androuët

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι, όσον αφορά τη 
στήριξη των ΜΜΕ μέσω των 
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), ο στόχος 
θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να είναι ο 
καινοτόμος, ευφυής οικονομικός 
μετασχηματισμός, μια πιο πράσινη και 
χαμηλών εκπομπών ΕΕ, καθώς και μια 
ΕΕ που είναι περισσότερο συνδεδεμένη 
και έχει στόχο την εξασφάλιση 
μακροπρόθεσμης και βιώσιμης 
απασχόλησης·

3. επιμένει στη δημιουργία 
στρατηγικών εθνικών υγειονομικών, 
στρατιωτικών, ενεργειακών και 
επισιτιστικών αποθεμάτων και στην 
τακτική επανεξέταση των ήδη 
υφιστάμενων αποθεμάτων·

Or. fr

Τροπολογία 53
Josianne Cutajar
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι, όσον αφορά τη στήριξη 
των ΜΜΕ μέσω των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
(ΕΔΕΤ), ο στόχος θα πρέπει, μεταξύ 
άλλων, να είναι ο καινοτόμος, ευφυής 
οικονομικός μετασχηματισμός, μια πιο 
πράσινη και χαμηλών εκπομπών ΕΕ, 
καθώς και μια ΕΕ που είναι περισσότερο 
συνδεδεμένη και έχει στόχο την 
εξασφάλιση μακροπρόθεσμης και 
βιώσιμης απασχόλησης·

3. τονίζει ότι, όσον αφορά τη στήριξη 
των ΜΜΕ μέσω των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
(ΕΔΕΤ), ο στόχος θα πρέπει, μεταξύ 
άλλων, να είναι ο καινοτόμος, ευφυής 
οικονομικός μετασχηματισμός, μια πιο 
πράσινη και χαμηλών εκπομπών ΕΕ, 
καθώς και μια ΕΕ που είναι περισσότερο 
συνδεδεμένη και έχει στόχο την 
εξασφάλιση μακροπρόθεσμης και 
βιώσιμης απασχόλησης· σημειώνει ότι τα 
ΕΔΕΤ μπορούν να διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο στη στήριξη της 
ψηφιακής μετάβασης των ΜΜΕ, πολλές 
εκ των οποίων δεν διαθέτουν ακόμη τις 
δεξιότητες ώστε να αντιμετωπίσουν 
επιτυχώς την τέταρτη βιομηχανική 
επανάσταση·

Or. en

Τροπολογία 54
Νιαζί Κιζιλγιουρέκ

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι, όσον αφορά τη στήριξη 
των ΜΜΕ μέσω των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
(ΕΔΕΤ), ο στόχος θα πρέπει, μεταξύ 
άλλων, να είναι ο καινοτόμος, ευφυής 
οικονομικός μετασχηματισμός, μια πιο 
πράσινη και χαμηλών εκπομπών ΕΕ, 
καθώς και μια ΕΕ που είναι περισσότερο 
συνδεδεμένη και έχει στόχο την 
εξασφάλιση μακροπρόθεσμης και 
βιώσιμης απασχόλησης·

3. τονίζει ότι, όσον αφορά τη στήριξη 
των ΜΜΕ μέσω των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
(ΕΔΕΤ), ο στόχος θα πρέπει, μεταξύ 
άλλων, να είναι ο καινοτόμος, ευφυής 
οικονομικός μετασχηματισμός, μια πιο 
πράσινη και χαμηλών εκπομπών ΕΕ, 
προσηλωμένη στους στόχους της 
συμφωνίας του Παρισιού και στον στόχο 
της για κλιματική ουδετερότητα έως το 
2040, καθώς και μια ΕΕ που είναι 
περισσότερο συνδεδεμένη και έχει στόχο 
την εξασφάλιση μακροπρόθεσμης, 
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βιώσιμης απασχόλησης με διασφαλισμένα 
πλήρη εργασιακά δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 55
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι, όσον αφορά τη στήριξη 
των ΜΜΕ μέσω των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
(ΕΔΕΤ), ο στόχος θα πρέπει, μεταξύ 
άλλων, να είναι ο καινοτόμος, ευφυής 
οικονομικός μετασχηματισμός, μια πιο 
πράσινη και χαμηλών εκπομπών ΕΕ, 
καθώς και μια ΕΕ που είναι περισσότερο 
συνδεδεμένη και έχει στόχο την 
εξασφάλιση μακροπρόθεσμης και 
βιώσιμης απασχόλησης·

3. τονίζει ότι, όσον αφορά τη στήριξη 
των ΜΜΕ μέσω των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
(ΕΔΕΤ), ο στόχος θα πρέπει, μεταξύ 
άλλων, να είναι ο καινοτόμος, ευφυής 
οικονομικός μετασχηματισμός και η 
οικολογική μετάβαση σε μια πράσινη, 
αποδοτική από πλευράς ενέργειας και 
χρήσης των πόρων και μηδενικών 
εκπομπών ΕΕ, καθώς και μια ΕΕ που είναι 
περισσότερο συνδεδεμένη και έχει στόχο 
την εξασφάλιση μακροπρόθεσμης και 
βιώσιμης απασχόλησης για όλα τα φύλα με 
βάση την αρχή της εταιρικής σχέσης·

Or. en

Τροπολογία 56
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι, όσον αφορά τη στήριξη 
των ΜΜΕ μέσω των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
(ΕΔΕΤ), ο στόχος θα πρέπει, μεταξύ 
άλλων, να είναι ο καινοτόμος, ευφυής 
οικονομικός μετασχηματισμός, μια πιο 

3. τονίζει ότι, όσον αφορά τη στήριξη 
των ΜΜΕ μέσω των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
(ΕΔΕΤ), ο στόχος θα πρέπει, μεταξύ 
άλλων, να είναι ο καινοτόμος, ευφυής 
οικονομικός μετασχηματισμός, μια πιο 
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πράσινη και χαμηλών εκπομπών ΕΕ, 
καθώς και μια ΕΕ που είναι περισσότερο 
συνδεδεμένη και έχει στόχο την 
εξασφάλιση μακροπρόθεσμης και 
βιώσιμης απασχόλησης·

πράσινη και χαμηλών εκπομπών ΕΕ, 
καθώς και μια ΕΕ που είναι περισσότερο 
συνδεδεμένη και συνεκτική και έχει στόχο 
την εξασφάλιση μακροπρόθεσμης και 
βιώσιμης απασχόλησης, ιδίως στις πλέον 
μειονεκτούσες περιφέρειες·

Or. es

Τροπολογία 57
Daniel Buda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι, όσον αφορά τη στήριξη 
των ΜΜΕ μέσω των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
(ΕΔΕΤ), ο στόχος θα πρέπει, μεταξύ 
άλλων, να είναι ο καινοτόμος, ευφυής 
οικονομικός μετασχηματισμός, μια πιο 
πράσινη και χαμηλών εκπομπών ΕΕ, 
καθώς και μια ΕΕ που είναι περισσότερο 
συνδεδεμένη και έχει στόχο την 
εξασφάλιση μακροπρόθεσμης και 
βιώσιμης απασχόλησης·

3. τονίζει ότι, όσον αφορά τη στήριξη 
των ΜΜΕ μέσω των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
(ΕΔΕΤ), ο στόχος θα πρέπει, μεταξύ 
άλλων, να είναι ο καινοτόμος, ευφυής 
οικονομικός μετασχηματισμός, μια πιο 
πράσινη και χαμηλών εκπομπών ΕΕ, 
καθώς και μια ΕΕ που είναι περισσότερο 
συνδεδεμένη και έχει στόχο την 
εξασφάλιση μακροπρόθεσμης και 
βιώσιμης απασχόλησης·

Or. ro

Τροπολογία 58
Vlad-Marius Botoş

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι, όσον αφορά τη στήριξη 
των ΜΜΕ μέσω των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
(ΕΔΕΤ), ο στόχος θα πρέπει, μεταξύ 
άλλων, να είναι ο καινοτόμος, ευφυής 
οικονομικός μετασχηματισμός, μια πιο 

3. τονίζει ότι, όσον αφορά τη στήριξη 
των ΜΜΕ μέσω των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
(ΕΔΕΤ), ο στόχος θα πρέπει, μεταξύ 
άλλων, να είναι η οικονομική ανάπτυξη 
και διαφοροποίηση, ο καινοτόμος, ευφυής 
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πράσινη και χαμηλών εκπομπών ΕΕ, 
καθώς και μια ΕΕ που είναι περισσότερο 
συνδεδεμένη και έχει στόχο την 
εξασφάλιση μακροπρόθεσμης και 
βιώσιμης απασχόλησης·

οικονομικός μετασχηματισμός, μια πιο 
πράσινη και χαμηλών εκπομπών ΕΕ, 
καθώς και μια ΕΕ που είναι περισσότερο 
συνδεδεμένη και έχει στόχο την 
εξασφάλιση μακροπρόθεσμης και 
βιώσιμης απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 59
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι, όσον αφορά τη στήριξη 
των ΜΜΕ μέσω των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
(ΕΔΕΤ), ο στόχος θα πρέπει, μεταξύ 
άλλων, να είναι ο καινοτόμος, ευφυής 
οικονομικός μετασχηματισμός, μια πιο 
πράσινη και χαμηλών εκπομπών ΕΕ, 
καθώς και μια ΕΕ που είναι περισσότερο 
συνδεδεμένη και έχει στόχο την 
εξασφάλιση μακροπρόθεσμης και 
βιώσιμης απασχόλησης·

3. τονίζει ότι, όσον αφορά τη στήριξη 
των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των 
ΜΜΕ μέσω των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
(ΕΔΕΤ), ο στόχος θα πρέπει, μεταξύ 
άλλων, να είναι ο καινοτόμος, ευφυής 
οικονομικός μετασχηματισμός, μια πιο 
πράσινη και χαμηλών εκπομπών ΕΕ, 
καθώς και μια ΕΕ που είναι περισσότερο 
συνδεδεμένη και έχει στόχο την 
εξασφάλιση μακροπρόθεσμης και 
βιώσιμης απασχόλησης·

Or. it

Τροπολογία 60
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι, όσον αφορά τη στήριξη 
των ΜΜΕ μέσω των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
(ΕΔΕΤ), ο στόχος θα πρέπει, μεταξύ 
άλλων, να είναι ο καινοτόμος, ευφυής 

3. τονίζει ότι, όσον αφορά τη στήριξη 
των ΜΜΕ μέσω των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
(ΕΔΕΤ), ο στόχος θα πρέπει, μεταξύ 
άλλων, να είναι ο καινοτόμος, ψηφιακός 



PE653.785v01-00 30/63 AM\1207478EL.docx

EL

οικονομικός μετασχηματισμός, μια πιο 
πράσινη και χαμηλών εκπομπών ΕΕ, 
καθώς και μια ΕΕ που είναι περισσότερο 
συνδεδεμένη και έχει στόχο την 
εξασφάλιση μακροπρόθεσμης και 
βιώσιμης απασχόλησης·

οικονομικός μετασχηματισμός, μια πιο 
πράσινη και χαμηλών εκπομπών ΕΕ, 
καθώς και μια ΕΕ που είναι περισσότερο 
συνδεδεμένη και έχει στόχο την 
εξασφάλιση μακροπρόθεσμης και 
βιώσιμης απασχόλησης για όλους·

Or. en

Τροπολογία 61
Elżbieta Kruk

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι, όσον αφορά τη στήριξη 
των ΜΜΕ μέσω των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
(ΕΔΕΤ), ο στόχος θα πρέπει, μεταξύ 
άλλων, να είναι ο καινοτόμος, ευφυής 
οικονομικός μετασχηματισμός, μια πιο 
πράσινη και χαμηλών εκπομπών ΕΕ, 
καθώς και μια ΕΕ που είναι περισσότερο 
συνδεδεμένη και έχει στόχο την 
εξασφάλιση μακροπρόθεσμης και 
βιώσιμης απασχόλησης·

3. τονίζει ότι, όσον αφορά τη στήριξη 
των ΜΜΕ μέσω των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
(ΕΔΕΤ), ο στόχος θα πρέπει, μεταξύ 
άλλων, να είναι ο καινοτόμος, ευφυής 
οικονομικός μετασχηματισμός, καθώς και 
μια ΕΕ που είναι περισσότερο 
συνδεδεμένη και έχει στόχο την 
εξασφάλιση μακροπρόθεσμης και 
βιώσιμης απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 62
Isabel Benjumea Benjumea, Mircea-Gheorghe Hava

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι, όσον αφορά τη στήριξη 
των ΜΜΕ μέσω των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
(ΕΔΕΤ), ο στόχος θα πρέπει, μεταξύ 
άλλων, να είναι ο καινοτόμος, ευφυής 
οικονομικός μετασχηματισμός, μια πιο 

3. τονίζει ότι, όσον αφορά τη στήριξη 
των ΜΜΕ μέσω των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
(ΕΔΕΤ), ο στόχος θα πρέπει, μεταξύ 
άλλων, να είναι ο καινοτόμος, ευφυής και 
βασισμένος στις γνώσεις οικονομικός 
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πράσινη και χαμηλών εκπομπών ΕΕ, 
καθώς και μια ΕΕ που είναι περισσότερο 
συνδεδεμένη και έχει στόχο την 
εξασφάλιση μακροπρόθεσμης και 
βιώσιμης απασχόλησης·

μετασχηματισμός, μια πιο πράσινη και 
ανταγωνιστική ΕΕ, καθώς και μια ΕΕ που 
είναι περισσότερο συνδεδεμένη και έχει 
στόχο την εξασφάλιση οικονομικής 
ανάπτυξης·

Or. es

Τροπολογία 63
Mircea-Gheorghe Hava

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι, όσον αφορά τη στήριξη 
των ΜΜΕ μέσω των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
(ΕΔΕΤ), ο στόχος θα πρέπει, μεταξύ 
άλλων, να είναι ο καινοτόμος, ευφυής 
οικονομικός μετασχηματισμός, μια πιο 
πράσινη και χαμηλών εκπομπών ΕΕ, 
καθώς και μια ΕΕ που είναι περισσότερο 
συνδεδεμένη και έχει στόχο την 
εξασφάλιση μακροπρόθεσμης και 
βιώσιμης απασχόλησης·

3. τονίζει ότι, όσον αφορά τη στήριξη 
των ΜΜΕ μέσω των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
(ΕΔΕΤ), ο στόχος θα πρέπει, μεταξύ 
άλλων, να είναι ο καινοτόμος, ευφυής 
οικονομικός μετασχηματισμός, μια πιο 
πράσινη και χαμηλών εκπομπών ΕΕ, 
καθώς και μια ΕΕ που είναι περισσότερο 
συνδεδεμένη και έχει στόχο την 
εξασφάλιση μακροπρόθεσμης και 
βιώσιμης απασχόλησης·

Or. ro

Τροπολογία 64
Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υπογραμμίζει τη σημασία της 
παραγωγής και της κατανάλωσης 
ενέργειας για την ανταγωνιστικότητα των 
ευρωπαϊκών βιομηχανιών και για τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, με 
αποτέλεσμα να καθίσταται αναγκαία η 
μετάβαση προς ένα βιώσιμο, οικονομικά 
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προσιτό και ασφαλές ενεργειακό 
σύστημα, το οποίο βασίζεται στην ορθή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας. Η ενεργειακή μετάβαση, ο 
ψηφιακός μετασχηματισμός, η 
τεχνολογική καινοτομία και η έρευνα και 
ανάπτυξη πρέπει να αποτελέσουν 
κινητήριους μοχλούς για την ενίσχυση 
των ευρωπαϊκών βιομηχανιών, την 
επίτευξη του στόχου της κλιματικής 
ουδετερότητας και την ανάπτυξη πιο 
ανθεκτικών και βιώσιμων εδαφών, 
συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των 
αγροτικών περιοχών, την καταπολέμηση 
της μείωσης του πληθυσμού και τη 
βελτίωση της ποιότητας του αέρα στις 
μητροπολιτικές περιοχές·

Or. es

Τροπολογία 65
Isabel Carvalhais

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. τονίζει ότι η βιομηχανική 
στρατηγική της ΕΕ πρέπει να δίνει 
ιδιαίτερη προσοχή στις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες όσον αφορά την πρόσβαση 
στην εσωτερική αγορά, σύμφωνα με το 
άρθρο 349 της ΣΛΕΕ· υπενθυμίζει ότι η 
οικονομική εξάρτηση από εξωτερικές 
πηγές, τα πρόσθετα έξοδα λόγω του 
απόκεντρου και νησιωτικού χαρακτήρα, 
το περιορισμένο μέγεθος και οι μικρές 
αγορές, η συγκέντρωση δραστηριοτήτων 
σε ορισμένους τομείς και το υψηλό 
επίπεδο ανεργίας, επηρεάζουν αρνητικά 
την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 
αυτών των περιφερειών·

Or. en
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Τροπολογία 66
Raffaele Fitto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. ελπίζει ότι η πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση θα διασφαλιστεί μέσω 
διαδικασιών που εγγυώνται μεγαλύτερη 
ευελιξία και απλούστευση, βελτιώνοντας 
τις διοικητικές διαδικασίες και τα 
διαδικαστικά στάδια που σχετίζονται με 
την εφαρμογή, την πιστοποίηση και την 
επαλήθευση· 

Or. it

Τροπολογία 67
Raffaele Fitto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. Κατά την εφαρμογή των 
πολιτικών και των ταμείων της Πράσινης 
Συμφωνίας, ιδίως εκείνων για μια δίκαιη 
μετάβαση, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει 
να προσανατολίσει τις εθνικές πολιτικές 
στήριξης στην ενίσχυση και στην 
επιβράβευση της ενάρετης συμπεριφοράς 
των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, αντί 
να τιμωρεί με επιβαρύνσεις και 
περιορισμούς τους διάφορους 
παραγωγικούς τομείς που υπάρχουν στα 
οικονομικά τους συστήματα·

Or. it

Τροπολογία 68
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Mathilde Androuët

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επαναλαμβάνει ότι ο δημόσιος 
τομέας έχει να διαδραματίσει σημαντικό 
νέο ρόλο στη διευκόλυνση της δίκαιης 
μετάβασης, προάγοντας την πράσινη και 
δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, τις πράσινες 
και γαλάζιες επενδύσεις, την κυκλική 
οικονομία, καθώς και την προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή και την πρόληψη 
των κινδύνων σε όλες τις περιφέρειες της 
ΕΕ·

4. επαναλαμβάνει τη σημασία της 
ιεραρχίας των ευρωπαικών κανόνων, στο 
πλαίσιο της οποίας η στρατηγική 
προστασία έχει προτεραιότητα έναντι του 
ανταγωνισμού και, ενίοτε, έναντι των 
περιβαλλοντικών κριτηρίων, συνοδεύεται, 
ωστόσο, από την υποχρέωση για λήψη 
υπόψη της μετάβασης προς λιγότερο 
ρυπογόνες λύσεις·

Or. fr

Τροπολογία 69
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επαναλαμβάνει ότι ο δημόσιος 
τομέας έχει να διαδραματίσει σημαντικό 
νέο ρόλο στη διευκόλυνση της δίκαιης 
μετάβασης, προάγοντας την πράσινη και 
δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, τις πράσινες 
και γαλάζιες επενδύσεις, την κυκλική 
οικονομία, καθώς και την προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή και την πρόληψη 
των κινδύνων σε όλες τις περιφέρειες της 
ΕΕ·

4. επαναλαμβάνει ότι ο δημόσιος 
τομέας έχει να διαδραματίσει σημαντικό 
νέο ρόλο στη διευκόλυνση της δίκαιης 
μετάβασης, χωρίς ορυκτά καύσιμα, 
προάγοντας την πράσινη και δίκαιη 
ενεργειακή μετάβαση, τις πράσινες και 
γαλάζιες επενδύσεις, την κυκλική 
οικονομία, την ενεργειακή απόδοση και 
την αποδοτική χρήση των πόρων, καθώς 
και την προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή, τον μετριασμό και την πρόληψη 
των κινδύνων σε όλες τις περιφέρειες της 
ΕΕ· τονίζει, εν προκειμένω, 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 της 
κλιματικής ουδετερότητας στην ΕΕ έως 
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το 2040·

Or. en

Τροπολογία 70
Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επαναλαμβάνει ότι ο δημόσιος 
τομέας έχει να διαδραματίσει σημαντικό 
νέο ρόλο στη διευκόλυνση της δίκαιης 
μετάβασης, προάγοντας την πράσινη και 
δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, τις πράσινες 
και γαλάζιες επενδύσεις, την κυκλική 
οικονομία, καθώς και την προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή και την πρόληψη 
των κινδύνων σε όλες τις περιφέρειες της 
ΕΕ·

4. επαναλαμβάνει ότι ο δημόσιος 
τομέας έχει να διαδραματίσει σημαντικό 
νέο ρόλο στη διευκόλυνση της δίκαιης 
μετάβασης, προάγοντας την πράσινη και 
δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, τις πράσινες 
και γαλάζιες επενδύσεις, την κυκλική 
οικονομία, καθώς και την προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή και την πρόληψη 
των κινδύνων σε όλες τις περιφέρειες της 
ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στα τοπικά 
επενδυτικά και εκπαιδευτικά 
προγράμματα για την προώθηση της 
ιδιοκατανάλωσης ενέργειας, της 
ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και της βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης·

Or. es

Τροπολογία 71
Νιαζί Κιζιλγιουρέκ

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επαναλαμβάνει ότι ο δημόσιος 
τομέας έχει να διαδραματίσει σημαντικό 
νέο ρόλο στη διευκόλυνση της δίκαιης 
μετάβασης, προάγοντας την πράσινη και 
δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, τις πράσινες 
και γαλάζιες επενδύσεις, την κυκλική 

4. επαναλαμβάνει ότι ο δημόσιος 
τομέας έχει να διαδραματίσει σημαντικό 
νέο ρόλο στη διευκόλυνση της δίκαιης 
μετάβασης, προάγοντας την πράσινη και 
δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, τις πράσινες 
και γαλάζιες επενδύσεις, την κυκλική 
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οικονομία, καθώς και την προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή και την πρόληψη 
των κινδύνων σε όλες τις περιφέρειες της 
ΕΕ·

οικονομία, καθώς και την προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή και την πρόληψη 
των κινδύνων σε όλες τις περιφέρειες της 
ΕΕ· ζητεί, συνεπώς, την πραγματοποίηση 
βιώσιμων, μακροπρόθεσμων δημόσιων 
επενδύσεων σε βασικούς τομείς της 
πραγματικής οικονομίας σε επίπεδο ΕΕ 
ώστε να διευκολυνθεί αυτή η δίκαιη 
μετάβαση·

Or. en

Τροπολογία 72
Josianne Cutajar

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επαναλαμβάνει ότι ο δημόσιος 
τομέας έχει να διαδραματίσει σημαντικό 
νέο ρόλο στη διευκόλυνση της δίκαιης 
μετάβασης, προάγοντας την πράσινη και 
δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, τις πράσινες 
και γαλάζιες επενδύσεις, την κυκλική 
οικονομία, καθώς και την προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή και την πρόληψη 
των κινδύνων σε όλες τις περιφέρειες της 
ΕΕ·

4. επαναλαμβάνει ότι ο δημόσιος 
τομέας έχει να διαδραματίσει σημαντικό 
νέο ρόλο στη διευκόλυνση της δίκαιης 
μετάβασης, προάγοντας την πράσινη και 
δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, τις πράσινες 
και γαλάζιες επενδύσεις, την κυκλική 
οικονομία, καθώς και την προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή και την πρόληψη 
των κινδύνων σε όλες τις περιφέρειες της 
ΕΕ· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, ότι η 
σύναψη δημοσίων συμβάσεων μπορεί να 
αποτελέσει αποτελεσματικό εργαλείο για 
την καθοδήγηση και την προαγωγή της 
μετάβασης προς μια καθαρότερη 
οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 73
Raffaele Fitto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επαναλαμβάνει ότι ο δημόσιος 
τομέας έχει να διαδραματίσει σημαντικό 
νέο ρόλο στη διευκόλυνση της δίκαιης 
μετάβασης, προάγοντας την πράσινη και 
δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, τις πράσινες 
και γαλάζιες επενδύσεις, την κυκλική 
οικονομία, καθώς και την προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή και την πρόληψη 
των κινδύνων σε όλες τις περιφέρειες της 
ΕΕ·

4. επαναλαμβάνει ότι ο δημόσιος 
τομέας έχει να διαδραματίσει σημαντικό 
νέο ρόλο στη διευκόλυνση της δίκαιης 
μετάβασης, προάγοντας την πράσινη και 
δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, τις πράσινες 
και γαλάζιες επενδύσεις, την κυκλική 
οικονομία, καθώς και την προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή και την πρόληψη 
των κινδύνων σε όλες τις περιφέρειες της 
ΕΕ· θεωρεί, ως εκ τούτου, απαραίτητο τα 
έξοδα συγχρηματοδότησης των διαφόρων 
ΕΔΕΤ να εξαιρούνται από τον 
υπολογισμό του Συμφώνου Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης·

Or. it

Τροπολογία 74
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επαναλαμβάνει ότι ο δημόσιος 
τομέας έχει να διαδραματίσει σημαντικό 
νέο ρόλο στη διευκόλυνση της δίκαιης 
μετάβασης, προάγοντας την πράσινη και 
δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, τις πράσινες 
και γαλάζιες επενδύσεις, την κυκλική 
οικονομία, καθώς και την προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή και την πρόληψη 
των κινδύνων σε όλες τις περιφέρειες της 
ΕΕ·

4. επαναλαμβάνει ότι ο δημόσιος και 
ο ιδιωτικός τομέας έχουν να 
διαδραματίσουν σημαντικό νέο ρόλο στη 
διευκόλυνση της δίκαιης μετάβασης, 
προάγοντας την πράσινη και δίκαιη 
ενεργειακή μετάβαση, τις πράσινες και 
γαλάζιες επενδύσεις, την κυκλική 
οικονομία, καθώς και την προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή και την πρόληψη 
των κινδύνων σε όλες τις περιφέρειες της 
ΕΕ, ιδίως στις νησιωτικές, απομονωμένες 
και εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 75
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Ondřej Knotek
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επαναλαμβάνει ότι ο δημόσιος 
τομέας έχει να διαδραματίσει σημαντικό 
νέο ρόλο στη διευκόλυνση της δίκαιης 
μετάβασης, προάγοντας την πράσινη και 
δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, τις πράσινες 
και γαλάζιες επενδύσεις, την κυκλική 
οικονομία, καθώς και την προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή και την πρόληψη 
των κινδύνων σε όλες τις περιφέρειες της 
ΕΕ·

4. επαναλαμβάνει ότι ο δημόσιος και 
ο ιδιωτικός τομέας έχουν να 
διαδραματίσουν σημαντικό νέο ρόλο στη 
διευκόλυνση της δίκαιης μετάβασης, 
προάγοντας την πράσινη και δίκαιη 
ενεργειακή μετάβαση, τις πράσινες, 
γαλάζιες, ψηφιακές και βιώσιμες 
επενδύσεις, την κυκλική οικονομία, καθώς 
και την προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή και την πρόληψη των κινδύνων σε 
όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, ιδίως στις 
εξόχως απόκεντρες περιφέρειες·

Or. en

Τροπολογία 76
Daniel Buda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επαναλαμβάνει ότι ο δημόσιος 
τομέας έχει να διαδραματίσει σημαντικό 
νέο ρόλο στη διευκόλυνση της δίκαιης 
μετάβασης, προάγοντας την πράσινη και 
δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, τις πράσινες 
και γαλάζιες επενδύσεις, την κυκλική 
οικονομία, καθώς και την προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή και την πρόληψη 
των κινδύνων σε όλες τις περιφέρειες της 
ΕΕ·

4. επαναλαμβάνει ότι ο δημόσιος 
τομέας έχει να διαδραματίσει σημαντικό 
νέο ρόλο στη διευκόλυνση της δίκαιης 
μετάβασης, προάγοντας την πράσινη και 
δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, τις πράσινες 
και γαλάζιες επενδύσεις, την κυκλική 
οικονομία, καθώς και την προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή και την πρόληψη 
των κινδύνων σε όλες τις περιφέρειες της 
ΕΕ·

Or. ro

Τροπολογία 77
Mircea-Gheorghe Hava



AM\1207478EL.docx 39/63 PE653.785v01-00

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επαναλαμβάνει ότι ο δημόσιος 
τομέας έχει να διαδραματίσει σημαντικό 
νέο ρόλο στη διευκόλυνση της δίκαιης 
μετάβασης, προάγοντας την πράσινη και 
δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, τις πράσινες 
και γαλάζιες επενδύσεις, την κυκλική 
οικονομία, καθώς και την προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή και την πρόληψη 
των κινδύνων σε όλες τις περιφέρειες της 
ΕΕ·

4. επαναλαμβάνει ότι ο δημόσιος 
τομέας έχει να διαδραματίσει σημαντικό 
νέο ρόλο στη διευκόλυνση της δίκαιης 
μετάβασης, προάγοντας την πράσινη και 
δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, τις πράσινες 
και γαλάζιες επενδύσεις, την κυκλική 
οικονομία, καθώς και την προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή και την πρόληψη 
των κινδύνων σε όλες τις περιφέρειες της 
ΕΕ·

Or. ro

Τροπολογία 78
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επαναλαμβάνει ότι ο δημόσιος 
τομέας έχει να διαδραματίσει σημαντικό 
νέο ρόλο στη διευκόλυνση της δίκαιης 
μετάβασης, προάγοντας την πράσινη και 
δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, τις πράσινες 
και γαλάζιες επενδύσεις, την κυκλική 
οικονομία, καθώς και την προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή και την πρόληψη 
των κινδύνων σε όλες τις περιφέρειες της 
ΕΕ·

4. επισημαίνει το γεγονός ότι ο 
δημόσιος τομέας έχει να διαδραματίσει 
σημαντικό νέο ρόλο στη διευκόλυνση της 
δίκαιης μετάβασης, προάγοντας την 
πράσινη και δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, 
τις πράσινες και γαλάζιες επενδύσεις, την 
κυκλική οικονομία, καθώς και την 
προσαρμογή των εδαφών στην κλιματική 
αλλαγή και την πρόληψη των κινδύνων σε 
όλες τις περιφέρειες της ΕΕ·

Or. it

Τροπολογία 79
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επαναλαμβάνει ότι ο δημόσιος 
τομέας έχει να διαδραματίσει σημαντικό 
νέο ρόλο στη διευκόλυνση της δίκαιης 
μετάβασης, προάγοντας την πράσινη και 
δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, τις πράσινες 
και γαλάζιες επενδύσεις, την κυκλική 
οικονομία, καθώς και την προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή και την πρόληψη 
των κινδύνων σε όλες τις περιφέρειες της 
ΕΕ·

4. επαναλαμβάνει ότι ο δημόσιος 
τομέας έχει να διαδραματίσει σημαντικό 
νέο ρόλο στη διευκόλυνση της δίκαιης 
μετάβασης, προάγοντας την πράσινη και 
δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, τις πράσινες 
και γαλάζιες επενδύσεις, την κυκλική 
οικονομία, καθώς και την προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή και την πρόληψη 
των κινδύνων που συνδέονται με αυτήν σε 
όλες τις περιφέρειες της ΕΕ·

Or. es

Τροπολογία 80
Elżbieta Kruk

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επαναλαμβάνει ότι ο δημόσιος 
τομέας έχει να διαδραματίσει σημαντικό 
νέο ρόλο στη διευκόλυνση της δίκαιης 
μετάβασης, προάγοντας την πράσινη και 
δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, τις πράσινες 
και γαλάζιες επενδύσεις, την κυκλική 
οικονομία, καθώς και την προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή και την πρόληψη 
των κινδύνων σε όλες τις περιφέρειες της 
ΕΕ·

4. επαναλαμβάνει ότι ο δημόσιος 
τομέας έχει να διαδραματίσει σημαντικό 
νέο ρόλο στη διευκόλυνση της δίκαιης 
μετάβασης, προάγοντας τη δίκαιη και 
αποδοτική ενεργειακή μετάβαση, τις νέες 
καινοτόμες επενδύσεις, την κυκλική 
οικονομία, καθώς και την προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή και την πρόληψη 
των κινδύνων σε όλες τις περιφέρειες της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 81
Isabel Benjumea Benjumea, Mircea-Gheorghe Hava

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επαναλαμβάνει ότι ο δημόσιος 4. επαναλαμβάνει ότι ο δημόσιος 
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τομέας έχει να διαδραματίσει σημαντικό 
νέο ρόλο στη διευκόλυνση της δίκαιης 
μετάβασης, προάγοντας την πράσινη και 
δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, τις πράσινες 
και γαλάζιες επενδύσεις, την κυκλική 
οικονομία, καθώς και την προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή και την πρόληψη 
των κινδύνων σε όλες τις περιφέρειες της 
ΕΕ·

τομέας έχει να διαδραματίσει σημαντικό 
νέο ρόλο στη διευκόλυνση της 
βιομηχανικής ανάπτυξης και της 
κοινωνίας της γνώσης, προάγοντας μια 
ανταγωνιστική βιομηχανία, την κυκλική 
οικονομία, καθώς και την προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή και την πρόληψη 
των κινδύνων σε όλες τις περιφέρειες της 
ΕΕ·

Or. es

Τροπολογία 82
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Cristian Ghinea, Laurence 
Farreng, Ondřej Knotek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. τονίζει ότι προτεραιότητα της 
νέας βιομηχανικής στρατηγικής για την 
Ευρώπη θα πρέπει να είναι η παροχή 
στήριξης στις περιφέρειες για τη 
διαφοροποίηση των υφιστάμενων 
βιομηχανιών, την αναβάθμιση της 
βιομηχανικής ικανότητας, καθώς και την 
τόνωση των επενδύσεων και της 
καινοτομίας για την ανάπλαση και την 
ενίσχυση της ανθεκτικότητας των 
τοπικών και περιφερειακών οικονομιών· 
επικροτεί την έμφαση που δίνει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα βιομηχανικά 
και καινοτόμα περιφερειακά 
οικοσυστήματα και ζητεί να καταστεί 
εφικτή, μέσω της ευρωπαϊκής 
βιομηχανικής στρατηγικής, η πλήρης 
συμμετοχή των περιφερειών και των 
ενδιαφερόμενων μερών σε περιφερειακό 
επίπεδο στη διακυβέρνηση και την 
εφαρμογή της·

Or. en
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Τροπολογία 83
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. υπενθυμίζει ότι η βιομηχανική 
πολιτική με βάση τον τόπο επιτρέπει μια 
προσαρμοσμένη προσέγγιση που καθιστά 
εφικτή την ανάπτυξη των υφιστάμενων 
πλεονεκτημάτων, ιδιαιτεροτήτων και 
ικανοτήτων, δημιουργεί μια βιομηχανική 
πολιτική που βασίζεται στα υφιστάμενα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα και 
καταβάλλει προσπάθειες για τη στήριξη 
των επιχειρήσεων στην πορεία τους προς 
τους τομείς υψηλής τεχνολογίας, 
χαρακτηριστικούς της «βιομηχανίας 4.0»· 
υπενθυμίζει ότι η προσέγγιση με βάση τον 
τόπο προωθεί πρόσθετα στοιχεία όπως η 
συνεργασία, η προσαρμοστικότητα, η 
ικανότητα διαχείρισης πόρων και 
διευκολύνει την αλληλεπίδραση τοπικών 
και περιφερειακών στοιχείων·

Or. en

Τροπολογία 84
Josianne Cutajar

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. πιστεύει ότι τα ΕΔΕΤ θα πρέπει να 
στοχεύουν πιο αποτελεσματικά στους 
επιχειρηματίες από ομάδες που 
υποεκπροσωπούνται, όπως οι νέοι, οι 
γυναίκες και οι ηλικιωμένοι, των οποίων 
οι επιχειρηματικές δυνατότητες 
εξακολουθούν να χρειάζονται να 
αναπτυχθούν πλήρως· επαναλαμβάνει ότι, 
προκειμένου να αυξηθεί η εδαφική 
συνοχή και να μειωθούν οι ανισότητες, 
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είναι σημαντικό να ενισχυθεί η 
επιχειρηματική ικανότητα αυτών των 
κατηγοριών ως ισχυρή μορφή 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 85
Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο 
που διαδραματίζουν οι περιφέρειες και οι 
δήμοι στην προώθηση της κυκλικής 
οικονομίας μέσω της διαχείρισης των 
αποβλήτων και ζητεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να διοχετεύσει τις αναγκαίες 
επενδύσεις σε εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας οι οποίες συλλέγουν 
απόβλητα με σκοπό να τα επανεισαγάγουν 
στην οικονομία ως δευτερογενείς πρώτες 
ύλες, δημιουργώντας πλούτο και 
απασχόληση και συμβάλλοντας στην 
αναχαίτιση της κλιματικής αλλαγής·

Or. es

Τροπολογία 86
Raffaele Fitto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. ελπίζει, δεδομένης της σημασίας 
του δημόσιου τομέα, ότι οι δυνατότητες 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στα κράτη 
μέλη, συμπεριλαμβανομένου της ενιαίας 
ψηφιακής πύλης, θα αναπτυχθούν μέσω 
προγραμμάτων και επενδύσεων, καθώς 
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και της ανταλλαγής βέλτιστων 
πρακτικών·

Or. it

Τροπολογία 87
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Laurence 
Farreng, Ondřej Knotek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. σημειώνει ότι η πολιτική συνοχής 
της ΕΕ απαιτεί επαρκή χρηματοδότηση 
από τα ΕΔΕΤ προκειμένου να προωθήσει 
την οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, με 
τη συμβολή της στη μείωση των 
οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων, 
την επίτευξη θετικών συγκλίσεων και την 
προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης·

5. χαιρετίζει το Ταμείο Ανάκαμψης 
και το μέσο «Next Generation EU» για 
την ανάπτυξη ισχυρών πολιτικών 
συνοχής και βιομηχανικών πολιτικών· 
σημειώνει ότι η πολιτική συνοχής της ΕΕ 
απαιτεί επαρκή χρηματοδότηση από τα 
ΕΔΕΤ προκειμένου να προωθήσει την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή 
σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, με τη 
συμβολή της στη μείωση των οικονομικών 
και κοινωνικών ανισοτήτων, την επίτευξη 
θετικών συγκλίσεων και την προώθηση της 
βιώσιμης και κλιματικά ανθεκτικής 
ανάπτυξης· αναγνωρίζει τον ρόλο των 
ΕΔΕΤ στις ευρωπαϊκές περιφέρειες για 
την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη 
δημιουργία ικανοτήτων για την έξυπνη 
εξειδίκευση, την κυκλική οικονομία, την 
επιχειρηματικότητα και τη μετάβαση στη 
«βιομηχανία 4.0»·

Or. en

Τροπολογία 88
Mathilde Androuët

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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5. σημειώνει ότι η πολιτική συνοχής 
της ΕΕ απαιτεί επαρκή χρηματοδότηση 
από τα ΕΔΕΤ προκειμένου να προωθήσει 
την οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, με 
τη συμβολή της στη μείωση των 
οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων, 
την επίτευξη θετικών συγκλίσεων και την 
προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης·

5. εκτιμά ότι είναι υποχρεωτική η 
παροχή στήριξης στην ευρωπαϊκή 
καινοτομία και την έρευνα στον 
επιστημονικό, τον ψηφιακό και τον 
ενεργειακό τομέα, συμπεριλαμβανομένων 
των ερευνών στον τομέα της πυρηνικής 
ενέργειας, ιδίως όσον αφορά τις λύσεις 
για την ανακύκλωση αποβλήτων·

Or. fr

Τροπολογία 89
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. σημειώνει ότι η πολιτική συνοχής 
της ΕΕ απαιτεί επαρκή χρηματοδότηση 
από τα ΕΔΕΤ προκειμένου να προωθήσει 
την οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, με 
τη συμβολή της στη μείωση των 
οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων, 
την επίτευξη θετικών συγκλίσεων και την 
προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης·

5. σημειώνει ότι η πολιτική συνοχής 
της ΕΕ απαιτεί σημαντική αύξηση της 
χρηματοδότησης από τα ΕΔΕΤ 
προκειμένου να προωθήσει την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή 
σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, με τη 
συμβολή της στη μείωση των οικονομικών 
και κοινωνικών ανισοτήτων, την επίτευξη 
θετικών συγκλίσεων και την προώθηση της 
βιώσιμης ανάπτυξης, μέσω της ανάσχεσης 
και της αντιστροφής της απώλειας 
βιοποικιλότητας· υποστηρίζει, επίσης, 
ένθερμα μια ολοκληρωμένη προσέγγιση 
σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, που θα 
κατευθύνει όλες τις πολιτικές της ΕΕ 
προς την επίτευξη του στόχου μιας 
κλιματικά ουδέτερης ΕΕ έως το 2040·

Or. en

Τροπολογία 90
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. σημειώνει ότι η πολιτική συνοχής 
της ΕΕ απαιτεί επαρκή χρηματοδότηση 
από τα ΕΔΕΤ προκειμένου να προωθήσει 
την οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, με 
τη συμβολή της στη μείωση των 
οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων, 
την επίτευξη θετικών συγκλίσεων και την 
προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης·

5. σημειώνει ότι η πολιτική συνοχής 
της ΕΕ απαιτεί επαρκή χρηματοδότηση 
από τα ΕΔΕΤ προκειμένου να προωθήσει 
την οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, με 
τη συμβολή της στη μείωση των 
οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων, 
την επίτευξη θετικών συγκλίσεων και την 
προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξηςκαι της 
ψηφιακής μετάβασης·

Or. en

Τροπολογία 91
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 – εδάφιο 1 (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

ζητεί σημαντική αύξηση των πόρων ώστε 
να καταστεί η πολιτική συνοχής 
σημαντικό εργαλείο για τη 
χρηματοδότηση της τρέχουσας κρίσης 
και της ανάκαμψης, που θα οδηγήσει 
αναπόφευκτα σε μείωση των πόρων που 
διατίθενται για την αντιμετώπιση άλλων 
πιο επειγουσών περιφερειακών αναγκών, 
όπως η καταπολέμηση της 
υπερθέρμανσης και της κλιματικής 
αλλαγής, ώστε να συμβάλει, με αυτόν τον 
τρόπο, στην επίτευξη των στόχων της 
πράσινης συμφωνίας, της δίκαιης 
μετάβασης και της συμφωνίας του 
Παρισιού· επισημαίνει, εν προκειμένω, τα 
διδάγματα που αντλήθηκαν από την 
κρίση της περιόδου 2008/2009, τα οποία 
αποδεικνύουν τη μεγάλη αξία της 
επένδυσης στην ευρωπαϊκή πράσινη 
συμφωνία·
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Or. en

Τροπολογία 92
Mathilde Androuët, Francesca Donato

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 – στοιχείο α (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

α) ενισχύει τους τομείς της έρευνας 
μέσω πολιτικών για την υψηλή 
προστασία της ευρεσιτεχνίας και για την 
καταπολέμηση της βιομηχανικής 
κατασκοπείας·

Or. fr

Τροπολογία 93
Mathilde Androuët

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 – στοιχείο β (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

β) επιμένει στη στήριξη της 
καινοτομίας και της έρευνας στον τομέα 
της κυκλικής οικονομίας·

Or. fr

Τροπολογία 94
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. τονίζει τη σημασία της 
δημιουργίας ενός απλουστευμένου και 
συνεκτικού τοπίου χρηματοδότησης από 
την Ε&Α έως τη διείσδυση στην αγορά, 
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σε ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο, ιδίως όσον αφορά τα ΕΔΕΤ, 
μέσω της απλούστευσης, της 
εναρμόνισης και της 
συμπληρωματικότητας των κανονισμών 
και των κανόνων των διαφόρων μέσων 
χρηματοδότησης· ενθαρρύνει τις 
συνέργειες μεταξύ των ενωσιακών, 
εθνικών, περιφερειακών και ιδιωτικών 
χρηματοδοτικών πόρων για τη 
χρηματοδότηση κατευθυνόμενων από τη 
βιομηχανία έργων καινοτομίας, και 
συγκεκριμένα για τη στήριξη της 
περαιτέρω εκμετάλλευσης και της 
γόνιμης αλληλεπίδρασης με τη χρήση των 
αρχών της έξυπνης εξειδίκευσης ως 
οδηγού για τον συντονισμό, την ενίσχυση 
της αποδοτικότητας και την αποφυγή της 
αλληλεπικάλυψης·

Or. en

Τροπολογία 95
Ondřej Knotek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. προειδοποιεί ότι ορισμένα μέρη 
των τομέων της ενέργειας και της 
βιομηχανίας της ΕΕ διατρέχουν 
σοβαρούς υπαρξιακούς κινδύνους και 
τονίζει ότι οι αρνητικές κοινωνικές 
επιπτώσεις των πράσινων πολιτικών της 
ΕΕ προχωρούν ταχύτερα σε σύγκριση με 
τα εργαλεία της ΕΕ που προορίζονται για 
τον μετριασμό αυτών των αρνητικών 
επιπτώσεων·

Or. en

Τροπολογία 96
Mathilde Androuët
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
επιδείξει προσοχή στη διατήρηση και την 
ανάπτυξη μιας βιομηχανικής 
στρατηγικής και παραγωγής που 
διασφαλίζουν στρατηγική αυτονομία για 
την Ευρώπη, καθώς και διαθεσιμότητα 
και δυνατότητα παράδοσης για βασικά 
προϊόντα και εξοπλισμό για τους πολίτες, 
εφόσον παραστεί ανάγκη, στην ενιαία 
αγορά·

6. επισημαίνει την ανάγκη για 
κατάρτιση εντός των επιχειρήσεων των 
βιομηχανιών στρατηγικής σημασία ή 
στον τομέα της κυκλικής οικονομίας·

Or. fr

Τροπολογία 97
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Cristian Ghinea, Laurence Farreng

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
επιδείξει προσοχή στη διατήρηση και την 
ανάπτυξη μιας βιομηχανικής στρατηγικής 
και παραγωγής που διασφαλίζουν 
στρατηγική αυτονομία για την Ευρώπη, 
καθώς και διαθεσιμότητα και δυνατότητα 
παράδοσης για βασικά προϊόντα και 
εξοπλισμό για τους πολίτες, εφόσον 
παραστεί ανάγκη, στην ενιαία αγορά·

6. πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
επιδείξει προσοχή στη διατήρηση και την 
ανάπτυξη μιας βιομηχανικής στρατηγικής 
και παραγωγής που διασφαλίζουν 
στρατηγική αυτονομία για την Ευρώπη, 
καθώς και διαθεσιμότητα και δυνατότητα 
παράδοσης για βασικά προϊόντα και 
εξοπλισμό για τους πολίτες, εφόσον 
παραστεί ανάγκη, στην ενιαία αγορά· ζητεί 
να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες 
για τη διασφάλιση ισχυρών ευρωπαϊκών 
αλυσίδων αξίας ώστε να περιοριστεί η 
εξάρτηση από τρίτες χώρες σε βασικούς 
στρατηγικούς τομείς και υπενθυμίζει τις 
ευκαιρίες που μπορούν να προσφέρουν οι 
νέες επαναστατικές τεχνολογίες, όπως η 
βιομηχανία πρόσθετων υλών, στην 
επαναφορά της μεταποίησης στις 
ευρωπαϊκές περιφέρειες και τη 
μετεγκατάσταση των βιομηχανικών 
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εγκαταστάσεων·

Or. en

Τροπολογία 98
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
επιδείξει προσοχή στη διατήρηση και την 
ανάπτυξη μιας βιομηχανικής στρατηγικής 
και παραγωγής που διασφαλίζουν 
στρατηγική αυτονομία για την Ευρώπη, 
καθώς και διαθεσιμότητα και δυνατότητα 
παράδοσης για βασικά προϊόντα και 
εξοπλισμό για τους πολίτες, εφόσον 
παραστεί ανάγκη, στην ενιαία αγορά·

6. πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
επιδείξει προσοχή στη διατήρηση και την 
ανάπτυξη μιας βιομηχανικής στρατηγικής 
και παραγωγής που διασφαλίζουν 
στρατηγική αυτονομία για την Ευρώπη, 
βιωσιμότητα, καθώς και διαθεσιμότητα 
και δυνατότητα παράδοσης για βασικά 
προϊόντα και εξοπλισμό για τους πολίτες, 
εφόσον παραστεί ανάγκη, στην ενιαία 
αγορά· πιστεύει ακράδαντα ότι υπάρχει 
επείγουσα ανάγκη για μεταστροφή της 
οικονομίας μας από γραμμική σε κυκλική 
και καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει τη 
μετάβαση των πολιτικών από ένα μοντέλο 
ανάπτυξης σε ένα μοντέλο μετα-
αναπτυξιακό και βιώσιμης ανάπτυξης, 
θέτοντας, με αυτόν τον τρόπο, την 
οικονομική και νομισματική ένωση σε 
μια βιώσιμη βάση·

Or. en

Τροπολογία 99
Daniel Buda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
επιδείξει προσοχή στη διατήρηση και την 

6. πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
επιδείξει προσοχή στη διατήρηση και την 
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ανάπτυξη μιας βιομηχανικής στρατηγικής 
και παραγωγής που διασφαλίζουν 
στρατηγική αυτονομία για την Ευρώπη, 
καθώς και διαθεσιμότητα και δυνατότητα 
παράδοσης για βασικά προϊόντα και 
εξοπλισμό για τους πολίτες, εφόσον 
παραστεί ανάγκη, στην ενιαία αγορά·

ανάπτυξη μιας βιομηχανικής στρατηγικής 
και παραγωγής που διασφαλίζουν 
στρατηγική αυτονομία για την Ευρώπη, 
καθώς και διαθεσιμότητα και δυνατότητα 
παράδοσης για βασικά προϊόντα και 
εξοπλισμό για τους πολίτες, εφόσον 
παραστεί ανάγκη, στην ενιαία αγορά· 
τονίζει ότι ο κύριος στόχος της 
χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών ΜΜΕ 
πρέπει να είναι η μείωση της εξάρτησης 
από τις εισαγωγές, ο όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερος περιορισμός των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η 
διασφάλιση της παροχής ασφαλών 
προϊόντων που πληρούν υψηλές 
προδιαγραφές ποιότητας·

Or. ro

Τροπολογία 100
Josianne Cutajar

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
επιδείξει προσοχή στη διατήρηση και την 
ανάπτυξη μιας βιομηχανικής στρατηγικής 
και παραγωγής που διασφαλίζουν 
στρατηγική αυτονομία για την Ευρώπη, 
καθώς και διαθεσιμότητα και δυνατότητα 
παράδοσης για βασικά προϊόντα και 
εξοπλισμό για τους πολίτες, εφόσον 
παραστεί ανάγκη, στην ενιαία αγορά·

6. πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
επιδείξει προσοχή στη διατήρηση και την 
ανάπτυξη μιας βιομηχανικής στρατηγικής 
και παραγωγής που διασφαλίζουν 
στρατηγική αυτονομία για την Ευρώπη, 
καθώς και διαθεσιμότητα και δυνατότητα 
παράδοσης για βασικά προϊόντα και 
εξοπλισμό για τους πολίτες, εφόσον 
παραστεί ανάγκη, στην ενιαία αγορά· 
υπενθυμίζει ότι οι επιχειρήσεις 
κοινωνικής οικονομίας θα πρέπει να 
συμμετέχουν πλήρως στα αποτελέσματα 
της βιομηχανικής στρατηγικής δεδομένου 
ότι αποφέρουν δημόσιο όφελος και έχουν 
σημαντικό αντίκτυπο στις τοπικές 
κοινότητες στις οποίες έχουν τη βάση 
τους·

Or. en
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Τροπολογία 101
Isabel Benjumea Benjumea, Mircea-Gheorghe Hava

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
επιδείξει προσοχή στη διατήρηση και την 
ανάπτυξη μιας βιομηχανικής στρατηγικής 
και παραγωγής που διασφαλίζουν 
στρατηγική αυτονομία για την Ευρώπη, 
καθώς και διαθεσιμότητα και δυνατότητα 
παράδοσης για βασικά προϊόντα και 
εξοπλισμό για τους πολίτες, εφόσον 
παραστεί ανάγκη, στην ενιαία αγορά·

6. πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
επιδείξει προσοχή στη διατήρηση και την 
ανάπτυξη μιας βιομηχανικής στρατηγικής 
και παραγωγής που διασφαλίζουν 
στρατηγική αυτονομία για την Ευρώπη, 
λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης 
μείωσης του υψηλού ενεργειακού και 
ρυθμιστικού κόστους, καθώς και 
διαθεσιμότητα και δυνατότητα παράδοσης 
για βασικά προϊόντα και εξοπλισμό για 
τους πολίτες, εφόσον παραστεί ανάγκη, 
στην ενιαία αγορά·

Or. es

Τροπολογία 102
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
επιδείξει προσοχή στη διατήρηση και την 
ανάπτυξη μιας βιομηχανικής στρατηγικής 
και παραγωγής που διασφαλίζουν 
στρατηγική αυτονομία για την Ευρώπη, 
καθώς και διαθεσιμότητα και δυνατότητα 
παράδοσης για βασικά προϊόντα και 
εξοπλισμό για τους πολίτες, εφόσον 
παραστεί ανάγκη, στην ενιαία αγορά·

6. πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
επιδείξει προσοχή στη διατήρηση και την 
ανάπτυξη μιας βιομηχανικής στρατηγικής 
και παραγωγής που διασφαλίζουν 
στρατηγική αυτονομία για την Ευρώπη, 
καθώς και διαθεσιμότητα και δυνατότητα 
παράδοσης για βασικά προϊόντα και 
εξοπλισμό για τους πολίτες, εφόσον 
παραστεί ανάγκη, στην ενιαία αγορά, 
ιδίως σε βασικούς τομείς όπως το 
υγειονομικό υλικό·

Or. es
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Τροπολογία 103
Νιαζί Κιζιλγιουρέκ

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
επιδείξει προσοχή στη διατήρηση και την 
ανάπτυξη μιας βιομηχανικής στρατηγικής 
και παραγωγής που διασφαλίζουν 
στρατηγική αυτονομία για την Ευρώπη, 
καθώς και διαθεσιμότητα και δυνατότητα 
παράδοσης για βασικά προϊόντα και 
εξοπλισμό για τους πολίτες, εφόσον 
παραστεί ανάγκη, στην ενιαία αγορά·

6. πιστεύει ότι θα πρέπει να 
αντληθούν διδάγματα από την εμπειρία 
της COVID-19 και ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
επιδείξει προσοχή στη διατήρηση και την 
ανάπτυξη μιας βιομηχανικής στρατηγικής 
και παραγωγής που διασφαλίζουν 
στρατηγική αυτονομία για την Ευρώπη, 
καθώς και διαθεσιμότητα και δυνατότητα 
παράδοσης για βασικά προϊόντα και 
εξοπλισμό για τους πολίτες, εφόσον 
παραστεί ανάγκη, στην ενιαία αγορά·

Or. en

Τροπολογία 104
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
επιδείξει προσοχή στη διατήρηση και την 
ανάπτυξη μιας βιομηχανικής στρατηγικής 
και παραγωγής που διασφαλίζουν 
στρατηγική αυτονομία για την Ευρώπη, 
καθώς και διαθεσιμότητα και δυνατότητα 
παράδοσης για βασικά προϊόντα και 
εξοπλισμό για τους πολίτες, εφόσον 
παραστεί ανάγκη, στην ενιαία αγορά·

6. πιστεύει ότι μετά την εμπειρία της 
πανδημίας της COVID-19, η ΕΕ θα 
πρέπει να επιδείξει προσοχή στη 
διατήρηση και την ανάπτυξη μιας 
βιομηχανικής στρατηγικής και παραγωγής 
που διασφαλίζουν στρατηγική αυτονομία 
για την Ευρώπη, καθώς και διαθεσιμότητα 
και δυνατότητα παράδοσης για βασικά 
προϊόντα και εξοπλισμό για τους πολίτες, 
εφόσον παραστεί ανάγκη, στην ενιαία 
αγορά·

Or. en
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Τροπολογία 105
Raffaele Fitto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
επιδείξει προσοχή στη διατήρηση και την 
ανάπτυξη μιας βιομηχανικής στρατηγικής 
και παραγωγής που διασφαλίζουν 
στρατηγική αυτονομία για την Ευρώπη, 
καθώς και διαθεσιμότητα και δυνατότητα 
παράδοσης για βασικά προϊόντα και 
εξοπλισμό για τους πολίτες, εφόσον 
παραστεί ανάγκη, στην ενιαία αγορά·

6. πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
επιδείξει προσοχή στη διατήρηση και την 
ανάπτυξη μιας βιομηχανικής στρατηγικής 
και παραγωγής που διασφαλίζουν 
στρατηγική αυτονομία στο γεωπολιτικό 
πλαίσιο για την Ευρώπη, καθώς και 
διαθεσιμότητα και δυνατότητα παράδοσης 
για βασικά προϊόντα και εξοπλισμό για 
τους πολίτες, εφόσον παραστεί ανάγκη, 
στην ενιαία αγορά·

Or. it

Τροπολογία 106
Raffaele Fitto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. σημειώνει ότι ο τομέας των 
υπηρεσιών διαδραματίζει θεμελιώδη 
ρόλο σε μια επιτυχημένη, ευρωπαϊκή, 
βιομηχανική στρατηγική και, ως εκ 
τούτου, θεωρεί χρήσιμη την υλοποίηση 
της εσωτερικής αγοράς για τις υπηρεσίες, 
όπως και μιας στρατηγικής για την 
ψηφιακή εσωτερική αγορά·

Or. it

Τροπολογία 107
Raffaele Fitto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. πιστεύει ότι η σωστή λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς είναι απαραίτητη 
για μια επιτυχημένη, ευρωπαϊκή, 
βιομηχανική στρατηγική· καλεί μετ’ 
επιτάσεως την Επιτροπή να εφαρμόσει 
και να παρακολουθεί μέτρα για τις 
κρατικές ενισχύσεις, καθώς και 
συγκεντρώσεις, προκειμένου να 
αποφευχθεί η εισαγωγή μεσοπρόθεσμων 
και μακροπρόθεσμων στρεβλώσεων της 
αγοράς·

Or. it

Τροπολογία 108
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Cristian Ghinea, Laurence 
Farreng, Ondřej Knotek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. προτρέπει την Επιτροπή να 
θεσπίσει ισχυρούς μηχανισμούς για τον 
μετριασμό των αρνητικών οικονομικών 
και κοινωνικών επιπτώσεων στις 
ευρωπαϊκές περιφέρειες που οφείλονται 
σε μετεγκατάσταση βιομηχανικών 
μονάδων·

Or. en

Τροπολογία 109
Mathilde Androuët

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. θεωρεί ότι η χρηματοδοτική διαγράφεται



PE653.785v01-00 56/63 AM\1207478EL.docx

EL

στήριξη από τα ΕΔΕΤ θα πρέπει να δώσει 
προτεραιότητα σε επενδύσεις στην 
καινούργια ή μετασχηματισμένη 
βιομηχανική παραγωγή σε περιφέρειες 
υψηλής έντασης άνθρακα, προκειμένου 
να διευκολυνθεί η επίτευξη των στόχων 
της δίκαιης μετάβασης.

Or. fr

Τροπολογία 110
Mónica Silvana González

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. θεωρεί ότι η χρηματοδοτική 
στήριξη από τα ΕΔΕΤ θα πρέπει να δώσει 
προτεραιότητα σε επενδύσεις στην 
καινούργια ή μετασχηματισμένη 
βιομηχανική παραγωγή σε περιφέρειες 
υψηλής έντασης άνθρακα, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η επίτευξη των στόχων της 
δίκαιης μετάβασης.

7. θεωρεί ότι η χρηματοδοτική 
στήριξη από τα ΕΔΕΤ θα πρέπει να δώσει 
προτεραιότητα σε επενδύσεις στην 
καινούργια ή μετασχηματισμένη 
βιομηχανική παραγωγή σε περιφέρειες 
υψηλής έντασης άνθρακα με χαμηλή 
ποιότητα αέρα, οι οποίες έχουν ωστόσο 
δεσμευτεί για τη μείωση των εκπομπών 
σύμφωνα με την ευρωπαϊκή πράσινη 
συμφωνία, στις περιφέρειες σε 
βιομηχανική παρακμή με υψηλά επίπεδα 
ανεργίας, στις περιφέρειες που 
ερημώνουν και στις διαπεριφερειακές 
περιοχές που συνδυάζουν ορισμένα από 
τα χαρακτηριστικά αυτά, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η επίτευξη των στόχων της 
δίκαιης μετάβασης, της προστασίας της 
ατμόσφαιρας, της διαπεριφερειακής 
συνεργασίας και του να μην μείνει κανείς 
στο περιθώριο.

Or. es

Τροπολογία 111
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. θεωρεί ότι η χρηματοδοτική 
στήριξη από τα ΕΔΕΤ θα πρέπει να δώσει 
προτεραιότητα σε επενδύσεις στην 
καινούργια ή μετασχηματισμένη 
βιομηχανική παραγωγή σε περιφέρειες 
υψηλής έντασης άνθρακα, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η επίτευξη των στόχων της 
δίκαιης μετάβασης.

7. θεωρεί ότι η χρηματοδοτική 
στήριξη από τα ΕΔΕΤ θα πρέπει να δώσει 
προτεραιότητα σε επενδύσεις στην 
καινούργια ή μετασχηματισμένη 
βιομηχανική παραγωγή σε περιφέρειες 
υψηλής έντασης άνθρακα, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η επίτευξη των στόχων της 
οικολογικής, δίκαιης μετάβασης που 
διασφαλίζει την ισότητα των φύλων· 
ζητεί τη μετατόπιση κάθε τύπου 
επενδύσεων προς τις βιώσιμες 
επενδύσεις· απαιτεί τα ΕΔΕΤ να 
χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά για τη 
βιώσιμη κινητικότητα, το οικολογικό 
επιχειρείν, τις πράσινες υποδομές και τη 
σταδιακή κατάργηση των ορυκτών 
καυσίμων ώστε να αποφεύγεται η 
πρόκληση ζημίας στο περιβάλλον και στο 
κλίμα·

Or. en

Τροπολογία 112
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. θεωρεί ότι η χρηματοδοτική 
στήριξη από τα ΕΔΕΤ θα πρέπει να δώσει 
προτεραιότητα σε επενδύσεις στην 
καινούργια ή μετασχηματισμένη 
βιομηχανική παραγωγή σε περιφέρειες 
υψηλής έντασης άνθρακα, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η επίτευξη των στόχων της 
δίκαιης μετάβασης.

7. θεωρεί ότι η χρηματοδοτική 
στήριξη από τα ΕΔΕΤ θα πρέπει να δώσει 
προτεραιότητα σε επενδύσεις στην 
καινούργια ή μετασχηματισμένη 
βιομηχανική παραγωγή σε περιφέρειες 
υψηλής έντασης άνθρακα, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η επίτευξη των στόχων της 
δίκαιης μετάβασης· τονίζει ότι θα πρέπει 
να αναπτυχθούν επιχειρησιακά 
προγράμματα στο πλαίσιο της πολιτικής 
συνοχής, σύμφωνα με τη νέα βιομηχανική 
στρατηγική για την Ευρώπη, με τον 



PE653.785v01-00 58/63 AM\1207478EL.docx

EL

συνδυασμό επιδοτήσεων και 
χρηματοδοτικών μέσων για την κάλυψη 
του επενδυτικού κενού.

Or. en

Τροπολογία 113
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. θεωρεί ότι η χρηματοδοτική 
στήριξη από τα ΕΔΕΤ θα πρέπει να δώσει 
προτεραιότητα σε επενδύσεις στην 
καινούργια ή μετασχηματισμένη 
βιομηχανική παραγωγή σε περιφέρειες 
υψηλής έντασης άνθρακα, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η επίτευξη των στόχων της 
δίκαιης μετάβασης.

7. θεωρεί ότι η χρηματοδοτική 
στήριξη από τα ΕΔΕΤ θα πρέπει να δώσει 
προτεραιότητα σε επενδύσεις στην 
καινούργια ή μετασχηματισμένη 
βιομηχανική παραγωγή σε περιφέρειες 
υψηλής έντασης άνθρακα, οι οποίες έχουν 
ωστόσο δεσμευτεί για τη μείωση των 
εκπομπών σύμφωνα με την ευρωπαϊκή 
πράσινη συμφωνία, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η επίτευξη των στόχων της 
δίκαιης μετάβασης.

Or. es

Τροπολογία 114
Constanze Krehl

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. θεωρεί ότι η χρηματοδοτική 
στήριξη από τα ΕΔΕΤ θα πρέπει να δώσει 
προτεραιότητα σε επενδύσεις στην 
καινούργια ή μετασχηματισμένη 
βιομηχανική παραγωγή σε περιφέρειες 
υψηλής έντασης άνθρακα, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η επίτευξη των στόχων της 
δίκαιης μετάβασης.

7. υποστηρίζει ότι, προς τον σκοπό 
της επίτευξης της δίκαιης μετάβασης σε 
μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία στην 
Ένωση έως το 2050, οι επενδύσεις στην 
καινούργια ή μετασχηματισμένη 
βιομηχανική παραγωγή σε περιφέρειες 
υψηλής έντασης άνθρακα θα πρέπει να 
τύχουν ισχυρής χρηματοδοτικής στήριξης 
από τα Ταμεία Δίκαιης Μετάβασης.
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Or. en

Τροπολογία 115
Νιαζί Κιζιλγιουρέκ

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. θεωρεί ότι η χρηματοδοτική 
στήριξη από τα ΕΔΕΤ θα πρέπει να δώσει 
προτεραιότητα σε επενδύσεις στην 
καινούργια ή μετασχηματισμένη 
βιομηχανική παραγωγή σε περιφέρειες 
υψηλής έντασης άνθρακα, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η επίτευξη των στόχων της 
δίκαιης μετάβασης.

7. θεωρεί ότι η χρηματοδοτική 
στήριξη από τα ΕΔΕΤ θα πρέπει να δώσει 
προτεραιότητα σε επενδύσεις στην 
καινούργια ή μετασχηματισμένη 
βιομηχανική παραγωγή σε περιφέρειες 
υψηλής έντασης άνθρακα, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η επίτευξη των στόχων της 
δίκαιης μετάβασης, συμπεριλαμβανομένης 
της εξάλειψης της ενεργειακής φτώχειας 
και του κοινωνικού ντάμπινγκ.

Or. en

Τροπολογία 116
Elżbieta Kruk

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. θεωρεί ότι η χρηματοδοτική 
στήριξη από τα ΕΔΕΤ θα πρέπει να δώσει 
προτεραιότητα σε επενδύσεις στην 
καινούργια ή μετασχηματισμένη 
βιομηχανική παραγωγή σε περιφέρειες 
υψηλής έντασης άνθρακα, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η επίτευξη των στόχων της 
δίκαιης μετάβασης.

7. θεωρεί ότι η χρηματοδοτική 
στήριξη από τα ΕΔΕΤ θα πρέπει να δώσει 
προτεραιότητα σε επενδύσεις στην 
καινούργια ή μετασχηματισμένη 
βιομηχανική παραγωγή σε περιφέρειες 
υψηλής έντασης άνθρακα, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η επίτευξη των στόχων της 
δίκαιης μετάβασης που δεν αφήνει 
κανέναν στο περιθώριο.

Or. en
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Τροπολογία 117
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. θεωρεί ότι η χρηματοδοτική 
στήριξη από τα ΕΔΕΤ θα πρέπει να δώσει 
προτεραιότητα σε επενδύσεις στην 
καινούργια ή μετασχηματισμένη 
βιομηχανική παραγωγή σε περιφέρειες 
υψηλής έντασης άνθρακα, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η επίτευξη των στόχων της 
δίκαιης μετάβασης.

7. θεωρεί ότι η χρηματοδοτική 
στήριξη από τα ΕΔΕΤ θα πρέπει να δώσει 
προτεραιότητα σε επενδύσεις στην 
καινούργια ή μετασχηματισμένη 
βιομηχανική παραγωγή σε περιφέρειες 
υψηλής έντασης άνθρακα και σε 
περιφέρειες στις οποίες συντελείται 
μετάβαση, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
επίτευξη των στόχων της δίκαιης 
μετάβασης.

Or. en

Τροπολογία 118
Daniel Buda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. θεωρεί ότι η χρηματοδοτική 
στήριξη από τα ΕΔΕΤ θα πρέπει να δώσει 
προτεραιότητα σε επενδύσεις στην 
καινούργια ή μετασχηματισμένη 
βιομηχανική παραγωγή σε περιφέρειες 
υψηλής έντασης άνθρακα, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η επίτευξη των στόχων της 
δίκαιης μετάβασης.

7. θεωρεί ότι η χρηματοδοτική 
στήριξη από τα ΕΔΕΤ θα πρέπει να δώσει 
προτεραιότητα σε επενδύσεις στην 
καινούργια ή μετασχηματισμένη 
βιομηχανική παραγωγή σε περιφέρειες 
υψηλής έντασης άνθρακα, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η επίτευξη των στόχων της 
δίκαιης μετάβασης.

Or. ro

Τροπολογία 119
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 7 – εδάφιο 1 (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

τονίζει τη σημασία της προώθησης 
συνεργειών μεταξύ των ευρωπαϊκών 
διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων 
(ΕΔΕΤ) και των διαφόρων 
προγραμμάτων της ΕΕ, όπως το «Ορίζων 
Ευρώπη», προκειμένου να υποστηριχθούν 
οι νέες καινοτόμες τεχνολογίες και λύσεις 
που θα αντικαταστήσουν τη χρήση 
ορυκτών καυσίμων·

Or. en

Τροπολογία 120
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 – περίπτωση 1 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

- ζητεί να παρασχεθεί περισσότερη 
άμεση χρηματοδότηση για τις 
ευρωπαϊκές πόλεις, ως σημαντικούς 
μοχλούς ανάκαμψης, καθώς και για την 
αντιμετώπιση των ζητημάτων που 
συνδέονται με το κλίμα·

Or. en

Τροπολογία 121
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 – περίπτωση 2 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

- πιστεύει ακράδαντα ότι η νέα 
μακροπρόθεσμη στρατηγική για το 
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βιομηχανικό μέλλον της Ευρώπης θα 
πρέπει να περιλαμβάνει σαφώς την 
ημερομηνία σταδιακής κατάργησης των 
ορυκτών καυσίμων και των άμεσων και 
έμμεσων επιδοτήσεών τους.

Or. en

Τροπολογία 122
Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. θεωρεί ότι η Ένωση θα πρέπει, 
στο πλαίσιο της κατάρτισης μιας νέας 
βιομηχανικής στρατηγικής για την 
Ευρώπη, να προωθήσει τον κοινωνικό 
διάλογο με την επιχειρηματική κοινότητα, 
τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές 
και σχετικές ενώσεις, διασφαλίζοντας τη 
συμμετοχή όλων των ατόμων με 
αναπηρία και την προσβασιμότητα των 
πληροφοριών για τα άτομα αυτά.

Or. es

Τροπολογία 123
Josianne Cutajar

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. επικροτεί τις πρωτοβουλίες που 
ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη από 
την έναρξη της πανδημίας COVID-19 για 
τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων 
στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένου του αυξημένου 
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επιπέδου ευελιξίας όσον αφορά τη χρήση 
των ΕΔΕΤ· υπενθυμίζει ότι είναι 
σημαντικό τα μέτρα της φάσης 
ανάκαμψης να στοχεύουν ειδικά στις 
ΜΜΕ, μεταξύ άλλων κύριων δικαιούχων·

Or. en

Τροπολογία 124
Elżbieta Kruk

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. υπογραμμίζει την επείγουσα 
ανάγκη να μειωθεί το γραφειοκρατικό 
βάρος όσον αφορά τη μελλοντική 
οικονομική ανάπτυξη, ώστε να 
διευκολυνθεί η χρήση των Ταμείων.

Or. en

Τροπολογία 125
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. θεωρεί ότι η νέα βιομηχανική 
στρατηγική για την Ευρώπη θα πρέπει να 
διασφαλίζει τη θεμιτή 
ανταγωνιστικότητα, τη συνοχή και τη 
βέλτιστη απασχόληση στις περιφέρειες 
της ΕΕ.

Or. en


