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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ 

Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων 

+ εγκρίνεται 

- απορρίπτεται 

↓ καταπίπτει 

Α αποσύρεται 

OK (..., ..., ...) ψηφοφορία με ονομαστική κλήση (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά, 

αποχές) 

ΗΨ (..., ..., ...) ηλεκτρονική ψηφοφορία (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά, αποχές) 

ψ.τμ. ψηφοφορία κατά τμήματα 

χ.ψ. χωριστή ψηφοφορία 

τροπ. τροπολογία 

ΣΤ συμβιβαστική τροπολογία 

ΑΤ αντίστοιχο τμήμα 

Δ τροπολογία που διαγράφει 

= ταυτόσημες τροπολογίες 

§ παράγραφος 

άρθ. άρθρο 

αιτ. σκ. αιτιολογική σκέψη 

ΠΨ πρόταση ψηφίσματος 

PRC κοινή πρόταση ψηφίσματος 

ΜΨ μυστική ψηφοφορία 
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1. Αίτηση άρσης της ασυλίας του Czesław Adam Siekierski 

Έκθεση: Heidi Hautala (A8-0004/2016) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: πρόταση απόφασης  +  

 

 

 

2. Αίτηση άρσης της ασυλίας του Czesław Adam Siekierski 

Έκθεση: Heidi Hautala (A8-0005/2016) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: πρόταση απόφασης  +  

 

 

 

3. Πολυετές σχέδιο αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και 

στη Μεσόγειο***I 

Έκθεση: Gabriel Mato (A8-0367/2015) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

ψηφοφορία εν συνόλω 

1-40 επιτροπή  +  

άρθρο 8, μετά την § 6 41 S&D ΟΚ + 614, 11, 72 

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ η ψηφοφορία 

αναβάλλεται 

(άρθρο 61, 

παράγραφος 2 του 

Κανονισμού) 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

S&D: τροπολογία 41 
 

 



P8_PV-(2016)01-19(VOT)_EL.doc 3 PE 576.418 

4. Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ 

Έκθεση: Werner Langen (A8-0368/2015) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μετά την § 4 7 GUE/NGL  -  

§ 5 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 339, 356, 5 

μετά την § 5 8 GUE/NGL  -  

9 GUE/NGL  -  

μετά την § 8 10 GUE/NGL  -  

§ 9 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ - 315, 340, 50 

§ 14 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

μετά την § 24 11 GUE/NGL  -  

12 GUE/NGL  -  

16 άνω των 40 

βουλευτών 

 +  

μετά την § 43 13 GUE/NGL  -  

14 GUE/NGL  -  

§ 21 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 35 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 390, 296, 23 

§ 41 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 46 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2 +  

§ 54 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

μετά την § 54 15 GUE/NGL  -  

§ 60 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 61 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 63 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 503, 179, 28 

§ 65 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 66 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 221, 466, 23 

3 +  

§ 73 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 75 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ - 224, 312, 176 

§ 76 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

3/ΟΚ + 533, 140, 37 

§ 78 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 81 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 562, 124, 25 

§ 84 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3/ΗΨ + 385, 317, 9 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 86 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ - 210, 472, 29 

§ 87 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 367, 320, 19 

§ 88 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 89 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 546, 128, 33 

Μετά την § 89, νέος 

υπότιτλος 

1 PPE  +  

§ 94 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Μετά την § 99, νέος 

υπότιτλος 

2 PPE  +  

§ 104 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 105 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 401, 295, 15 

§ 106 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 340, 330, 38 

§ 107 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 111 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 112 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 113 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

μετά την αιτ. αναφ. 15 3 GUE/NGL  +  

4 GUE/NGL  +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

αιτ. σκ. Η § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. ΙΣΤ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 422, 267, 22 

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη ΙΖ 

5 GUE/NGL ΗΨ - 305, 354, 50 

6 GUE/NGL  -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 500, 137, 73 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ECR: § 63 (2ο μέρος), 76 (3ο μέρος), 81 (2ο μέρος), 89 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ECR: §§ 73, 78, 88, 111, 112, 113 

PPE: §§ 5, 9, 21, 41, 75, 86, 87, 104, 105, 106, 107, αιτιολογική σκέψη ΙΣΤ 

GUE/NGL: §§14, 54, 65 94, αιτιολογική σκέψη H 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ECR: 

§ 60 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "υιοθετείται μια στενά εθνική προσέγγιση 

στο ζήτημα της διατύπωσης του ορισμού της αγοράς" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 61 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "αλλά, ότι, προκειμένου να ολοκληρωθεί 

η τραπεζική αγορά," 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 63 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "το αργότερο όταν ολοκληρωθεί η 

Τραπεζική Ένωση," 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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§ 81 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "θεωρεί ότι, δεδομένου του βαθμού 

ολοκλήρωσής της, η ΕΕ πρέπει να προχωρήσει πέρα από τις προτάσεις που 

υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης του ΟΟΣΑ για τη διάβρωση της 

βάσης και τη μεταφορά των κερδών (BEPS) όσον αφορά τον συντονισμό και τη 

σύγκλιση, προκειμένου να αποφεύγεται κάθε μορφής επιβλαβής φορολογικός 

ανταγωνισμός στην εσωτερική αγορά· τονίζει, ωστόσο, ότι η προσέγγιση του ΟΟΣΑ 

εξακολουθεί να βασίζεται σε μη δεσμευτική νομοθεσία, και ότι η εφαρμογή της 

πρέπει να συμπληρωθεί με ένα κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ για 

την αντιμετώπιση των αναγκών της ενιαίας αγοράς, π.χ. μέσω της θέσπισης οδηγίας 

για την καταπολέμηση της BEPS που να προχωρεί πέρα από τα όρια της 

πρωτοβουλίας του ΟΟΣΑ για την BEPS σε τομείς που δεν καλύπτονται επαρκώς·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
PPE: 

§ 35 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "να διερευνήσει διεξοδικά την 

δεσπόζουσα θέση της Google στην αγορά στο τομέα των άμεσων κρατήσεων 

ξενοδοχείων και" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 73 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "δημόσια" 

2ο μέρος η λέξη αυτή 

 
GUE/NGL: 

§ 5 

1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να θέσει τέλος στο κοινωνικό ντάμπινγκ και τονίζει ότι οι 

αποφάσεις που αφορούν την πολιτική ανταγωνισμού πρέπει να λαμβάνουν ιδιαίτερα 

υπόψη τους τον κοινωνικό αντίκτυπο" 

2ο μέρος "σε απομακρυσμένες ή απομονωμένες περιοχές·" 

 

§ 46 

1ο μέρος "επαναλαμβάνει ότι τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ δεν επιτρέπεται να 

χρησιμοποιούνται με τρόπο που να υποστηρίζει αμέσως ή εμμέσως τη 

μετεγκατάσταση υπηρεσιών ή της παραγωγής σε άλλα κράτη μέλη, π.χ. μέσω της 

θέσπισης περιόδου αναμονής για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν αυτές τις 

ενισχύσεις· τονίζει ότι οι κρατικές ενισχύσεις είναι μερικές φορές απαραίτητες 

προκειμένου να διασφαλίζεται η παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού 

συμφέροντος (ΥΓΟΣ), συμπεριλαμβανομένων της ενέργειας, των μεταφορών και 

των τηλεπικοινωνιών· υπογραμμίζει ότι η κρατική παρέμβαση αποτελεί συχνά το 

πιο αποτελεσματικό εργαλείο πολιτικής για τη διασφάλιση υπηρεσιών καίριας 

σημασίας για τη στήριξη των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών" 

2ο μέρος "σε απομονωμένες, απομακρυσμένες ή περιφερειακές περιοχές και νησιά στην 

Ένωση·" 

 

§ 66 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "των καταναλωτών και" και"έναντι του 

οφέλους μεμονωμένων εταιρειών ή δημόσιων επιχειρήσεων" 

2ο μέρος "των καταναλωτών και" 

3ο μέρος "έναντι του οφέλους μεμονωμένων εταιρειών ή δημόσιων επιχειρήσεων" 
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ECR, GUE/NGL: 

§ 76 

1ο μέρος "φρονεί ότι ο θεμιτός φορολογικός ανταγωνισμός αποτελεί ένα από τα συστατικά 

στοιχεία της εσωτερικής αγοράς, αλλά ότι, παρά την πρωταρχική αρμοδιότητα των 

κρατών μελών, ο αθέμιτος φορολογικός ανταγωνισμός πρέπει να αποτρέπεται,"  

εκτός από τις λέξεις "ο θεμιτός φορολογικός ανταγωνισμός αποτελεί ένα από τα 

συστατικά στοιχεία της εσωτερικής αγοράς, αλλά ότι, παρά την πρωταρχική 

αρμοδιότητα των κρατών μελών," 

2ο μέρος "φρονεί ότι ο θεμιτός φορολογικός ανταγωνισμός αποτελεί ένα από τα συστατικά 

στοιχεία της εσωτερικής αγοράς, αλλά ότι, παρά την πρωταρχική αρμοδιότητα των 

κρατών μελών, ο αθέμιτος φορολογικός ανταγωνισμός πρέπει να αποτρέπεται," 

3ο μέρος "για παράδειγμα μέσω εναρμονισμένων βάσεων φορολογίας, ανταλλαγής 

πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών αρχών και της εκχώρησης ρητού νομικού 

δικαιώματος ελέγχου των κινήσεων κεφαλαίου, εφόσον χρειάζεται για την ομαλή 

λειτουργία του φορολογικού συστήματος της Ένωσης· θεωρεί ότι η θέσπιση κοινής 

ενοποιημένης βάσης φορολογίας εταιριών (ΚΕΒΦΕ) θα συμβάλει στην αύξηση της 

διαφάνειας του συστήματος· κρίνει ότι το ζήτημα της ολοκλήρωσης μπορεί να 

ρυθμιστεί σε μεταγενέστερο στάδιο και δεν πρέπει να παρεμποδίζει την ταχεία 

εφαρμογή της ΚΕΒΦΕ·" 

 
ECR, PPE: 

§ 84 

1ο μέρος: "χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτρόπου για τον ανταγωνισμό να αναδιοργανώσει τον 

έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων προς την κατεύθυνση μιας δίκαιης φορολογικής 

επιβάρυνσης για όλους· αναμένει ότι, πριν από την αναδιοργάνωση αυτή, θα πρέπει 

να πραγματοποιηθεί μία άνευ όρων και πλήρης αξιολόγηση" 

2ο μέρος: "και καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν όλα τα αναγκαία έγγραφα στη διάθεση του 

Κοινοβουλίου και να εγκαταλείψουν την ανασταλτική στάση που τηρούν μέχρι 

σήμερα, η οποία εμποδίζει την επίτευξη προόδου σε αυτόν τον τομέα, 

επισημαίνοντας ότι εν προκειμένω πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα διάφορα κράτη 

μέλη πρέπει να ανταποκρίνονται σε διαφορετικές πολιτικές επιταγές βάσει της 

γεωγραφικής θέσης, του μεγέθους, των φυσικών και άλλου είδους χορηγήσεών τους, 

καθώς και βάσει της κατάστασης της οικονομικής και κοινωνικής τους ανάπτυξης" 

3ο μέρος: "και ζητεί την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις κρατικές 

ενισχύσεις όσον αφορά τη φορολογία για την κάλυψη υποθέσεων αθέμιτου 

ανταγωνισμού που υπερβαίνουν τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και 

τις μεταβιβάσεις·" 
 

5. Ο ρόλος του διαπολιτισμικού διαλόγου, της πολιτισμικής πολυμορφίας και 

 της εκπαίδευσης στην προώθηση των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ 

Έκθεση: Julie Ward (A8-0373/2015) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Εναλλακτική πρόταση 

ψηφίσματος 

1 ENF ΗΨ - 75, 558, 69 

§ 7 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 315, 396, 1 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  

(επιτροπή CULT) 

ΟΚ + 554, 147, 12 

 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

S&D: 

§ 7 

1ο μέρος "τονίζει τη σημασία που έχουν η έγκαιρη ένταξη και η εκπαίδευση διαχωρισμένων 

κοινοτήτων" 

2ο μέρος "οι οποίες συμπεριφέρονται με τρόπους αντίθετους προς τις ευρωπαϊκές θεμελιώδεις 

αξίες" 
 

 

6. Απολογισμός και προκλήσεις της ρύθμισης της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές 

υπηρεσίες 

Έκθεση: Burkhard Balz (A8-0360/2015) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 2 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 6 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 22 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 24 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 26 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2 +  

§ 46 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 59 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

αιτ. σκ. Α § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 575, 106, 32 

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

GUE/NGL: §§ 2, 6, 22, 46 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

GUE/NGL: 

αιτ. σκέψη Α 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "ρυθμίσεων " 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 24 

1ο μέρος "επισημαίνει τα επιτεύγματα στον τομέα της συγκρότησης τραπεζικής ένωσης και 

τονίζει τον κρίσιμης σημασίας ρόλο της στην αντιμετώπιση των αλληλεξαρτήσεων 

μεταξύ κινδύνων που σχετίζονται με τα κράτη μέλη και τραπεζικών κινδύνων και 

στη μείωση των συστημικών κινδύνων μέσω κοινής δράσης· λαμβάνει υπό 

σημείωση την προοδευτική ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης· τονίζει ότι 

απαιτείται πλήρης και έγκαιρη εκτέλεση της υφιστάμενης νομοθεσίας·" 

2ο μέρος "σημειώνει τις συζητήσεις γύρω από τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συστήματος 

Ασφάλισης Καταθέσεων (EDIS), επί του οποίου θα έχει λόγο το Κοινοβούλιο ως 

συννομοθέτης· επισημαίνει τον στόχο αποφυγής του ηθικού κινδύνου, 

διασφαλίζοντας ότι η αρχή περί της γενέσεως ευθύνης παραμένει κατευθυντήριος 

άξονας· επικρίνει τη χαμηλή ευαισθησία απέναντι στον κίνδυνο κατά τον 

υπολογισμό των εισφορών προς το ΕΤΕ· αναγνωρίζει τις προσπάθειες για την 

έκδοση του κανονισμού σχετικά με τη διαρθρωτική μεταρρύθμιση των τραπεζών·" 
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§ 26 

1ο μέρος "επαναλαμβάνει την ανάγκη για ίσους όρους ανταγωνισμού στο εσωτερικό της ΕΕ, 

μεταξύ άλλων σε σχέση με τις εποπτευόμενες από τον ΕΕΜ τράπεζες και τις 

τράπεζες μη συμμετεχόντων κρατών μελών και ενθαρρύνει την πλήρη ένταξη 

κρατών μελών εκτός της ζώνης του ευρώ στην τραπεζική ένωση, αναγνωρίζοντας 

ωστόσο ότι ορισμένες διατάξεις προβλέπουν επί του παρόντος εθελοντική 

συμμετοχή· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η ενιαία αγορά εξακολουθεί να 

αναπτύσσεται, ενώ ταυτόχρονα αναγνωρίζονται οι εθνικές ιδιαιτερότητες· " 

2ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει περαιτέρω να ακολουθεί μια ισχυρή προσέγγιση, 

όσον αφορά τη ρύθμιση και την εποπτεία, για την «παράλληλη» ή τη «σκιώδη 

τραπεζική» με στόχο τον περιορισμό των συστημικών κινδύνων και τη βελτίωση της 

διαφάνειας· επικροτεί τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον τομέα των 

ευρωπαϊκών ασφαλιστικών κανονιστικών ρυθμίσεων μέχρι την εφαρμογή της 

οδηγίας «Φερεγγυότητα II» από 1ης Ιανουαρίου 2016, η οποία πρέπει να 

αξιολογηθεί και να αναπτυχθεί πιθανώς περαιτέρω, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη 

το διεθνές πλαίσιο για τους παγκόσμιους συστημικώς σημαντικούς ασφαλιστές·" 

 
§ 59 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "τονίζει τη σημασία της πραγματοποίησης 

λεπτομερών εκτιμήσεων αντικτύπου και αναλύσεων κόστους-οφέλους για 

οποιαδήποτε μελλοντική νομοθεσία προκειμένου να καταδεικνύεται η προστιθέμενη 

αξία της νομοθεσίας, ιδίως σε σχέση με την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία 

θέσεων εργασίας· υπογραμμίζει ότι οι εκτιμήσεις αντικτύπου και οι αναλύσεις 

κόστους-οφέλους θα πρέπει να περιλαμβάνουν ενδελεχείς αξιολογήσεις του 

αντικτύπου των μέτρων επιπέδου 2, που αποτελούν σημαντικό μέρος του 

ρυθμιστικού πλαισίου της ΕΕ για τα χρηματοπιστωτικά ζητήματα·"  

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

 

7. Εξωτερικοί παράγοντες που αποτελούν εμπόδιο στη γυναικεία επιχειρηματικότητα 

στην Ευρώπη 

Έκθεση: Barbara Matera (A8-0369/2015) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 1 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 5 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 9 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  



P8_PV-(2016)01-19(VOT)_EL.doc 13 PE 576.418 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2 +  

§ 11 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 14 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 22 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 367, 289, 56 

§ 29 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 30 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 36 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 39 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. Δ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. Ι § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

αιτ. σκ. ΙΒ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

αιτ. σκ. ΚΔ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. ΚΣΤ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 532, 100, 80 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ECR: § 22 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

PPE: §§ 11, 29, 39 

ECR: Αιτιολογικές σκέψεις Δ, ΚΔ, ΚΣΤ, §§ 5, 9, 30 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

PPE: 

αιτ. σκ. ΙΒ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι ο επιμερισμός των ευθυνών της φροντίδας της οικογένειας 

μεταξύ ανδρών και γυναικών έχει αντίκτυπο στην γυναικεία επιχειρηματικότητα 

καθώς και στην συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας  και η επίτευξη της 

ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής αποτελεί αναγκαιότητα όταν 

πρόκειται για την οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών·" 

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ένα τέταρτο των κρατών μελών δεν προβλέπεται η 

χορήγηση άδειας πατρότητας·" 

 
§ 1 

1ο μέρος "παροτρύνει τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν την αξία που έχει η γυναικεία 

επιχειρηματικότητα για τις οικονομίες τους και τα εμπόδια που θα πρέπει να 

ξεπεραστούν· καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να θεσπίσουν συγκεκριμένες 

στρατηγικές για την προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος των γυναικών, με 

γνώμονα τις ανάγκες, τα κίνητρα και τις συνθήκες σε σχέση με την εξάλειψη των 

στερεοτύπων του φύλου," 

2ο μέρος "καθώς και τους διαφορετικούς τρόπους διοίκησης και ηγεσίας και τις νέες μορφές 

οργάνωσης και διαχείρισης επιχειρήσεων·" 

 
§ 5 

1ο μέρος "ζητεί από τα κράτη μέλη να συγκεντρώνουν στοιχεία χωριστά ανά φύλο σε 

περιφερειακό επίπεδο, μεταξύ άλλων για τους διάφορους τομείς της γυναικείας 

επιχειρηματικότητας, προκειμένου να αναγνωρίζουν την κοινωνική συνεισφορά των 

γυναικών επιχειρηματιών, και να δίνουν σε τακτική βάση στοιχεία για τον αριθμό 

τους· συνιστά τη συγκέντρωση και την ενοποίηση των στοιχείων σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των 

Φύλων και της Eurostat· συνιστά να ενσωματωθεί η διάσταση του φύλου στη 

μεθοδολογία κάθε έρευνας που εκπονείται από ειδικευμένους σε θέματα φύλου 

εμπειρογνώμονες σχετικά με την επιχειρηματικότητα, την κοινωνική οικονομία και 

την κοινωνική επιχειρηματικότητα," 

2ο μέρος "και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις εμπειρίες των γυναικών με πολλαπλές 

περιθωριοποιημένες ταυτότητες·" 
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§ 9 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "επαναλαμβάνει ότι η γονική άδεια και η 

άδεια πατρότητας μπορούν να έχουν θετικές επιπτώσεις στη συμμετοχή των 

γυναικών στο εργατικό δυναμικό και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, εφόσον δεν το 

έχουν κάνει ήδη, να εξετάσουν τη θέσπιση της άδειας πατρότητας·" και 

"συγκεκριμένες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων νομοθετικών προτάσεων" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
ECR: 

αιτιολογική σκέψη Ι 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση για αυτοαπασχόληση είναι μια πράξη 

αυτοπραγμάτωσης αλλά απαιτεί επίσης μεγάλη δέσμευση· ότι το υψηλό επίπεδο 

προσωπικής ευθύνης έχει ως αποτέλεσμα ιδιαίτερα μακρούς χρόνους εργασίας, ως 

εκ τούτου η αυτοαπασχόληση δεν πρέπει να θεωρείται απλώς ως μια πρόσθετη πηγή 

εισοδήματος·" 

2ο μέρος "ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες μπορούν να συνδυάσουν οικογενειακή ζωή και 

εργασία μόνο εφόσον το επιτρέπουν οι εξωτερικές συνθήκες, δηλαδή εφόσον 

υπάρχουν οι κατάλληλες δυνατότητες φύλαξης παιδιών και οι πατέρες συμμετέχουν 

επίσης ενεργά στη φροντίδα και στο νοικοκυριό·" 

 
§ 11 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "ενθαρρύνοντας τη μεγαλύτερη 

συμμετοχή των ανδρών στις οικιακές εργασίες και στη φροντίδα των εξαρτώμενων 

μελών της οικογένειας" και "υποχρεωτικών" 

2ο μέρος "ενθαρρύνοντας τη μεγαλύτερη συμμετοχή των ανδρών στις οικιακές εργασίες και 

στη φροντίδα των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας" 

3ο μέρος "υποχρεωτικών" 

 
§ 36: 

1ο μέρος "διαπιστώνει με ανησυχία ότι οι γυναίκες τείνουν να έχουν αρνητική αντίληψη των 

ικανοτήτων τους, μάλλον εξαιτίας των βαθιά ριζωμένων στερεοτύπων της 

κοινωνίας, και επισημαίνουν συχνότερα από τους άνδρες τις ελλείψεις τους σε 

επίπεδο επιχειρηματικών ικανοτήτων, αυτοπεποίθησης, αποφασιστικότητας και 

διάθεσης ανάληψης κινδύνου όσον αφορά την έναρξη μιας επιχείρησης," 

2ο μέρος "γεγονός που καθιστά απαραίτητα τα προγράμματα για την παροχή κινήτρων και 

ψυχολογικής υποστήριξης στις γυναίκες επιχειρηματίες που συμβάλλουν στην 

ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους·" 

 
PPE, ECR: 

§ 14 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "και η παροχή οικονομικής και 

φορολογικής υποστήριξης" 

2ο μέρος "και η παροχή οικονομικής και φορολογικής" εκτός από τις λέξεις "οικονομικής και 

φορολογικής" 

3ο μέρος "οικονομικής και φορολογικής" 
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8. Πολιτικές δεξιοτήτων για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας 

Έκθεση: Marek Plura (A8-0366/2015) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 1 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 2 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 4 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 5 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 8 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 9 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 14 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 17 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 18 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 19 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 20 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ - 352, 355, 4 

§ 21 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 22 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 24 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 25 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 28 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 33 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 34 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 35 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 37 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 38 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 43 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 44 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 49 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 50 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 51 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 54 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 60 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 62 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 340, 312, 56 

§ 63 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 64 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 65 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 66 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 67 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 68 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 69 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 70 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 75 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. Ι § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. ΙΓ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

αιτ. σκ. ΙΖ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ.ΙΗ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. ΙΘ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 604, 67, 44 

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

GUE/NGL: §§ 18, 19 

ENF: Αιτιολογικές σκέψεις Ι, ΙΖ, ΙΗ, ΙΘ, §§ 2, 9, 14, 17, 18, 25, 28, 35, 37, 38, 43, 44, 

54, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 75 

PPE, ALDE, ECR: § 20 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ALDE: 

§ 34 

1ο μέρος "επισημαίνει την έλλειψη υψηλής ποιότητας επαγγελματικού προσανατολισμού στα 

κράτη μέλη·" 

2ο μέρος "τονίζει ότι είναι ανάγκη να βελτιωθεί η ποιότητα του επαγγελματικού 

προσανατολισμού στα σχολεία και να παρέχεται συνεχής επαγγελματική κατάρτιση 

στους συμβούλους σταδιοδρομίας ώστε να είναι επαρκώς καταρτισμένοι για να 

βοηθούν τους σπουδαστές και τους μαθητές στην επιλογή κατάλληλης 

σταδιοδρομίας·" 

 
GUE/NGL: 

§ 1 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "στην προώθηση της ευρωπαϊκής 

ανταγωνιστικότητας" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 22 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "θεωρεί ότι η προώθηση της 

επιχειρηματικότητας αποτελεί ευθύνη των δημόσιων φορέων, του εκπαιδευτικού 

τομέα, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών· επαναλαμβάνει την 

ανάγκη ανάπτυξης της κινητικότητας μέσα στην ίδια επιχείρηση·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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§ 62 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "υπενθυμίζει επομένως τη σημασία της 

κινητικότητας των εργαζομένων για την ύπαρξη μιας ανταγωνιστικής αγοράς 

εργασίας και" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 

ECR: 

§ 33 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "εμπεριέχεται στα προγράμματα σπουδών 

και " 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
ENF: 

αιτιολογική σκέψη ΙΓ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κρίση του 2008 δημιούργησε πρόσθετα 

προβλήματα στην πρόσβαση των νέων στην αγορά εργασίας," 

2ο μέρος "καθώς η ανεργία των νέων είναι πιο ευαίσθητη στην οικονομική συγκυρία από ό,τι 

η συνολική ανεργία, δεδομένου ότι οι νέοι έχουν κατά κανόνα μικρότερη εμπειρία·" 

 
§ 5 

1ο μέρος "επικροτεί τα εργαλεία ανάπτυξης δεξιοτήτων και πρόβλεψης των αναγκών σε 

δεξιότητες που προτάθηκαν από την Επιτροπή·" 

2ο μέρος "επισημαίνει το γεγονός ότι η ανάπτυξη δεξιοτήτων θα πρέπει να προάγει την 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων στους τομείς των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, 

της μηχανολογίας και των μαθηματικών (STEM), οι οποίες χρησιμοποιούνται 

ευρέως σε μια οικονομία· τονίζει, ωστόσο, ότι απαιτούνται πιο φιλόδοξα μέτρα και 

επενδύσεις· θεωρεί ότι η ενεργή συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων της 

αγοράς εργασίας σε όλα τα επίπεδα είναι απαραίτητη για την πρόβλεψη των 

μελλοντικών αναγκών σε δεξιότητες·" 

 
§ 8 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "όπως οι επιχειρηματικές δεξιότητες και 

οι δεξιότητες ΤΕΠ, μέσω επίσης προώθησης της ομαδικής μάθησης και της 

ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, καθώς και της ευκολότερης πρόσβασης σε 

δυνατότητες κατάρτισης" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 24 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "υπογραμμίζει τη σημασία των 

μικροχρηματοδοτήσεων και του ευρωπαϊκού Προγράμματος Απασχόλησης και 

Κοινωνικής Καινοτομίας (EaSI), καθώς και του Επενδυτικού Σχεδίου για την 

Ευρώπη, για την επίτευξη αυτών των στόχων·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 49 

1ο μέρος "εκφράζει την ανησυχία του για τη μείωση των βαθμών ορισμένων κρατών μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της τελευταίας έρευνας PISA (Programme for 

International Student Assessment – Πρόγραμμα Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών)·" 

2ο μέρος "καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν υψηλή προτεραιότητα στην εκπαίδευση 

προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·" 
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§ 50 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "θεωρεί ότι η ανταλλαγή βέλτιστων 

πρακτικών σε αυτόν τον τομέα θα μπορούσε να συνεισφέρει στη μείωση της 

νεανικής ανεργίας·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 51 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "η Επιτροπή και" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 60 

1ο μέρος "ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν επειγόντως τις νέες τεχνολογίες στη 

μαθησιακή διαδικασία και να εντατικοποιήσουν και να βελτιώσουν την κατάρτιση 

στην ΤΕΠ σε όλα τα επίπεδα και τα είδη εκπαίδευσης και κατάρτισης, του 

εκπαιδευτικού προσωπικού μη εξαιρουμένου, ώστε να προσφέρουν τίτλους και 

προγράμματα σπουδών με περισσότερο ψηφιακό προφίλ και να δίνουν κίνητρα 

στους νέους για να σπουδάσουν ΤΕΠ και να ακολουθήσουν συναφή επαγγελματική 

σταδιοδρομία·" 

2ο μέρος "τονίζει την ανάγκη δημιουργίας μιας καλύτερης τεχνολογικής βάσης σε σχολεία 

και πανεπιστήμια, μέσω της παροχής των απαραίτητων υποδομών·" στο πλαίσιο 

αυτό, υπογραμμίζει τη σημασία των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων (ΑΕΠ), οι 

οποίοι διασφαλίζουν πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους και ενισχύουν την 

απασχολησιμότητα, στηρίζοντας τη διαδικασία της διά βίου μάθησης· υπενθυμίζει 

την ανάγκη να ενθαρρύνονται κορίτσια και νεαρές γυναίκες να κάνουν σπουδές 

στον τομέα της ΤΕΠ·" 

 
§ 69 

1ο μέρος "τονίζει ότι η ανάπτυξη δεξιοτήτων, εφόσον υλοποιηθεί ως ολοκληρωμένη έννοια, 

θα μπορούσε να καταστεί μηχανισμός που θα οδηγήσει σε ίσες ευκαιρίες και 

προαγωγή αυτών" 

2ο μέρος "για τις μειονεκτούσες ομάδες, όπου περιλαμβάνονται οι μειονεκτούσες 

μειονότητες, και ιδίως τα παιδιά και οι νέοι από οικογένειες πληγείσες από τη 

φτώχεια, οι μακροχρόνια άνεργοι, οι μειονεκτούντες μετανάστες και τα άτομα με 

αναπηρίες·τονίζει ότι η πρόληψη και η δια βίου στήριξη και παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών όσο το δυνατόν ενωρίτερα στις μειονεκτούσες ομάδες 

έχουν καίρια σημασία για τη διασφάλιση ενός παραγωγικού και υψηλής ειδίκευσης 

εργατικού δυναμικού για την αγορά εργασίας· τονίζει περαιτέρω την ανάγκη 

στήριξης και ανάπτυξης δεξιοτήτων μέσω της κατάρτισης των εργοδοτών, του 

προσωπικού προσλήψεων και των διευθυντών ανθρώπινων πόρων, ως συμβολή για 

την ένταξη μειονεκτουσών ομάδων στην αγορά εργασίας· τονίζει ότι η ένταξη των 

πλέον μειονεκτούντων απαιτεί την κατάλληλη κατάρτιση των εργοδοτών, των 

ομάδων διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και των εκπαιδευτικών, για την καλύτερη 

δυνατή υποστήριξη των πλέον μειονεκτούντων ώστε η ένταξή τους να γίνει όσο το 

δυνατόν αποτελεσματικότερη· επαναλαμβάνει τη σημασία της καθολικής 

πρόσβασης στην εκπαίδευση για όλους·" 

 
§ 70 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "και μειονεκτούσες ομάδες " 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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GUE/NGL, ENF: 

§ 4 

1ο μέρος "επισημαίνει ότι από τη μία πλευρά υπάρχουν 24 εκατομμύρια άνεργοι στην 

Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων 7,5 εκατομμυρίων νέων εκτός εκπαίδευσης, 

απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ), και από την άλλη 2 εκατομμύρια κενές θέσεις 

στην ΕΕ· επισημαίνει ότι υπάρχουν πολλοί νέοι άνεργοι με υψηλότερα προσόντα 

από τα ζητούμενα, των οποίων οι δεξιότητες δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της 

αγοράς εργασίας· υπογραμμίζει, κατά συνέπεια, την ανάγκη δημιουργίας ισχυρών 

συμπράξεων μεταξύ των τοπικών αρχών, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των 

υπηρεσιών απασχόλησης –τόσο των γενικών όσο και των εξειδικευμένων–, των 

κοινωνικών εταίρων και της επιχειρηματικής κοινότητας για να υποστηριχθεί η 

δημιουργία, η εφαρμογή και η παρακολούθηση βραχυπρόθεσμων και 

μεσοπρόθεσμων στρατηγικών και σχεδίων δράσης για τη δημιουργία βιώσιμης, 

χωρίς αποκλεισμούς και ποιοτικής απασχόλησης·"  

εκτός από τις λέξεις "και από την άλλη 2 εκατομμύρια κενές θέσεις στην ΕΕ" 

2ο μέρος "και από την άλλη 2 εκατομμύρια κενές θέσεις" 

3ο μέρος "ζητεί στενότερη και διαρθρωτική συνεργασία και αλληλεπίδραση μεταξύ σχολικής 

και επαγγελματικής εκπαίδευσης, δημόσιας διοίκησης, επιχειρήσεων, οργανώσεων 

της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως οργανώσεων φοιτητών και νέων, με στόχο την 

καλύτερη αντιστοίχιση των δεξιοτήτων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, μεταξύ 

άλλων και με δυνατότητες δεύτερων λύσεων, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 

ποιότητα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης·" 

4ο μέρος "τονίζει ότι η βελτίωση της συνεργασίας αυτής είναι επίσης σημαντική για την 

αποτελεσματική υλοποίηση των Εγγυήσεων για τη Νεολαία·" 

 
ECR, ENF: 

§ 21 

1ο μέρος: Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "τονίζει την ανάγκη να παρέχεται με τον 

ευρύτερο δυνατό τρόπο στους νέους εκπαίδευση που να τους ετοιμάζει για την 

επιχειρηματικότητα·" και "να περιλαμβάνεται στα προγράμματα σπουδών " 

2ο μέρος:  "τονίζει την ανάγκη να παρέχεται με τον ευρύτερο δυνατό τρόπο στους νέους 

εκπαίδευση που να τους ετοιμάζει για την επιχειρηματικότητα·" 

3ο μέρος:  "να περιλαμβάνεται στα προγράμματα σπουδών " 
 

 

 

9. Προς μια νομοθετική πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά 

Έκθεση: Kaja Kallas και Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 1 14 ENF  -  

μετά την § 4 5 GUE/NGL  -  

§ 8 24 ALDE  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  



P8_PV-(2016)01-19(VOT)_EL.doc 24 PE 576.418 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μετά την § 8 1 S&D ΗΨ - 318, 391, 5 

§ 10 6 GUE/NGL  -  

15 ENF  -  

§ 16 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 -  

2/ΗΨ + 431, 279, 2 

§ 19 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 26 16 ENF  -  

§ 30 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 31 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 34 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 623, 83, 9 

§ 35 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 383, 325, 6 

§ 37 21 ECR  -  

μετά την § 38 22 ECR  -  

§ 47 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2/ΟΚ + 541, 149, 24 

§ 53 25 ALDE ΗΨ + 445, 238, 29 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ ↓  

2 ↓  

3 ↓  

§ 56 4 S&D  -  

§ 59 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 523, 187, 5 

§ 62 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 584, 128, 1 

§ 63 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 64 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 458, 244, 12 

2 +  

§ 65 23 ECR ΟΚ - 234, 473, 5 

§ αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 486, 120, 101 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 67 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 569, 126, 6 

§ 68 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 528, 130, 53 

§ 71 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 73 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 76 26 ALDE  +  

§ 81 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 82 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 87 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

μετά την § 88 2 S&D ΗΨ - 271, 382, 51 

§ 89 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 92 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Μετά την § 100, 

υπότιτλος 4.1 

7 GUE/NGL  -  

§ 109 8 GUE/NGL  -  

§ 110 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 113 17 ENF  -  

§ 118 18 ENF  -  

§ 119 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

μετά την § 121 9 GUE/NGL  -  

§ 124 10 GUE/NGL  -  

§ 125 3= 

11= 

S&D 

PPE 

 +  

19 ENF  -  

§ 127 20 ENF ΗΨ - 72, 630, 5 

αιτ. σκ. Δ 12 ENF  -  

αιτ. σκ. ΣΤ 13 ENF  -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 551, 88, 39 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ECR: §§ 47 (2ο μέρος), 59 (2ο μέρος), 64 (1ο μέρος), 68, τροπολογία 23 

EFDD: §§ 34 (2ο μέρος), 53 (1ο μέρος), 62 (2ο μέρος), 65, 67, 68 
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Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ECR: §§ 8, 19 

PPE: § 110 

ALDE: § 8 

GUE/NGL: § 53 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ECR: 

§ 30 

1ο μέρος "τονίζει ότι η περαιτέρω εναρμόνιση της παράδοσης δεμάτων από την Επιτροπή δεν 

θα πρέπει να οδηγήσει σε χαμηλότερη κοινωνική προστασία και χειρότερες 

εργασιακές συνθήκες για τους διανομείς δεμάτων, ανεξάρτητα από το καθεστώς 

απασχόλησής τους·" 

2ο μέρος "ανεξάρτητα από το καθεστώς απασχόλησής τους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να εξασφαλίσουν ότι τηρούνται τα δικαιώματα των εργαζομένων στον τομέα 

αυτό όσον αφορά την πρόσβαση σε συστήματα κοινωνικής ασφάλισης καθώς και το 

δικαίωμα άσκησης συλλογικών δράσεων·" 

3ο μέρος "τονίζει ότι η παροχή κοινωνικής προστασίας εμπίπτει στην αρμοδιότητα των 

κρατών μελών·" 

 
§ 47 

1ο μέρος "θεωρεί ότι, με τον δέοντα σεβασμό στις εθνικές αρμοδιότητες, και προκειμένου να 

προληφθούν η στρέβλωση της αγοράς, η φοροαποφυγή και η φοροδιαφυγή, και να 

δημιουργηθεί μια πραγματικά ευρωπαϊκή ψηφιακή ενιαία αγορά" 

2ο μέρος "κάτι για το οποίο απαιτείται, μεταξύ άλλων, η καθιέρωση μιας κοινής ενοποιημένης 

βάσης φορολογίας εταιρειών σε επίπεδο ΕΕ·" 

 
§ 59 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "εναρμονισμένο και" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 63 

1ο μέρος "τονίζει ότι η αρχή της «χώρας προέλευσης», όπως κατοχυρώνεται στην οδηγία για 

τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (ΥΟΑΜ), συνιστά σημαντικό 

προαπαιτούμενο για τη διασυνοριακή παροχή οπτικοακουστικού περιεχομένου στην 

πορεία προς μια κοινή αγορά υπηρεσιών· υπογραμμίζει, παράλληλα, ότι η αρχή 

αυτή δεν εμποδίζει την επίτευξη των κοινωνικών και πολιτιστικών στόχων ούτε 

αποκλείει την ανάγκη να προσαρμοστεί το δίκαιο της ΕΕ εκτός της οδηγίας 

ΥΟΑΜ·" 

2ο μέρος "τονίζει ότι, για να καταπολεμηθεί η πρακτική της «αναζήτησης της ευνοϊκότερης 

δικαιοδοσίας», θα πρέπει μεταξύ των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη για να 

προσδιοριστεί ή να αμφισβητηθεί ο καθορισμός της «χώρας προέλευσης», να 

περιλαμβάνονται η χώρα από την οποία προέρχονται τα διαφημιστικά έσοδα, η 

γλώσσα της υπηρεσίας και το κοινό στο οποίο απευθύνεται η διαφήμιση·" 
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§ 64 

1ο μέρος "πιστεύει ότι όλοι οι φορείς, συμπεριλαμβανομένων όσων παρέχουν διαδικτυακές 

πλατφόρμες οπτικοακουστικών μέσων και διεπαφές χρήστη, θα πρέπει να 

υπόκεινται στην οδηγία ΥΟΑΜ, στον βαθμό που παρέχουν υπηρεσίες 

οπτικοακουστικών μέσων·" 

2ο μέρος "υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν κανόνες που διευκολύνουν τον 

εντοπισμό νομικού περιεχομένου και πληροφοριών, προκειμένου να ενισχυθούν η 

ελευθερία των μέσων, η πολυφωνία και η ανεξάρτητη έρευνα, καθώς και να 

διασφαλιστεί η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων, με στόχο την προστασία της 

γλωσσικής και πολιτιστικής ποικιλομορφίας· τονίζει ότι για να διασφαλιστεί η ιδέα 

της δυνατότητας εντοπισμού οπτικοακουστικού περιεχομένου δημόσιου 

συμφέροντος, τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν ειδικούς κανόνες για τη 

διασφάλιση της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας, της πολυμορφίας των 

πληροφοριών, των απόψεων και των μέσων, καθώς και της προστασίας των 

παιδιών, των νέων και των μειονοτήτων, αλλά και της προστασίας των 

καταναλωτών εν γένει· ζητεί να ληφθούν μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

δυνατότητα των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού να έχουν πρόσβαση σε 

υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων· παροτρύνει την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη 

νόμιμη προσφορά οπτικοακουστικού περιεχομένου, ευνοώντας τα ανεξάρτητα 

ευρωπαϊκά έργα·" 

 
§ 81 

1ο μέρος "καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι πολιτικές απασχόλησης και οι 

κοινωνικές πολιτικές είναι κατάλληλες για την ψηφιακή καινοτομία, την 

επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη της συνεργατικής οικονομίας και του 

δυναμικού της για πιο ευέλικτες μορφές απασχόλησης, με τον εντοπισμό νέων 

μορφών απασχόλησης και την αξιολόγηση της ανάγκης για τον εκσυγχρονισμό της 

κοινωνικής και εργατικής νομοθεσίας" 

2ο μέρος "ούτως ώστε τα υφιστάμενα δικαιώματα απασχόλησης και τα συστήματα 

κοινωνικών να μπορέσουν να διατηρηθούν στον ψηφιακό κόσμο της εργασίας·" 

3ο μέρος "τονίζει ότι η παροχή κοινωνικής προστασίας εμπίπτει στην αρμοδιότητα των 

κρατών μελών· ζητεί από την Επιτροπή να εντοπίσει και να διευκολύνει τις 

ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών εντός της ΕΕ σε αυτούς τους τομείς και σε διεθνές 

επίπεδο·" 

 
§ 89 

1ο μέρος "θεωρεί ότι οι πάροχοι λογισμικού πρέπει να προωθούν καλύτερα στους χρήστες τα 

πλεονεκτήματα της ασφάλειας του λογισμικού ανοικτής πηγής και τις αναβαθμίσεις 

του λογισμικού που σχετίζονται με την ασφάλεια·"  

εκτός από τις λέξεις "του λογισμικού ανοικτής πηγής και " 

2ο μέρος "του λογισμικού ανοικτής πηγής και " 

3ο μέρος "ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο συγκρότησης ενός ενωσιακής 

εμβέλειας προγράμματος συντονισμένης δημοσιοποίησης αδυναμιών, ως λύση 

ενάντια στην εκμετάλλευση των τρωτών σημείων των λογισμικών και τις 

παραβιάσεις ασφάλειας και προσωπικών δεδομένων·" 
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PPE: 

§ 119 

1ο μέρος "χαιρετίζει τη δημιουργία του πανευρωπαϊκού μεγάλου συνασπισμού για την 

ψηφιακή απασχόληση, ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να συμμετάσχουν και προτρέπει 

την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την ενεργό συμμετοχή των 

ΜΜΕ·" 

2ο μέρος "επικροτεί τις σκέψεις της Επιτροπής αναφορικά με την κατασκευή νέων 

αποθηκευτικών χώρων γνώσεων για τον δημόσιο τομέα μέσω πιστοποιημένων 

τεχνολογιών νέφους και μεθόδων εξόρυξης κειμένων και δεδομένων που θα 

συμφωνούν με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων· είναι της άποψης 

ότι η χρήση των τεχνολογιών αυτών απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια κατάρτισης στη 

βιβλιοθηκονομία και τα επαγγέλματα αρχειοθέτησης και τεκμηρίωσης· ζητεί οι 

ψηφιακές μορφές συνεργασίας και επικοινωνίας –με τη χρήση και περαιτέρω 

ανάπτυξη των αδειών creative commons– να διδάσκονται και να χρησιμοποιούνται 

στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επιμόρφωση πέρα από εθνικά και 

γλωσσικά σύνορα, καθώς και σε δημόσια ερευνητικά ιδρύματα, και να προωθούνται 

στο πλαίσιο διαγωνισμών δημόσιων προμηθειών·" 

3ο μέρος "σημειώνει τον ζωτικό ρόλο της διττής εκπαίδευσης·" 

 
ALDE: 

§ 16 

1ο μέρος "θεωρεί ότι η Επιτροπή, στο πλαίσιο των προτάσεών της για κανόνες 

διασυνοριακών συμβάσεων για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, θα πρέπει να 

αποφύγει τον κίνδυνο να αυξηθεί το χάσμα μεταξύ των νομικών προτύπων που 

ισχύουν για τις αγορές εντός και εκτός Διαδικτύου, και πιστεύει ότι οι πωλήσεις 

εντός και εκτός Διαδικτύου θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με συνέπεια και ισότιμα, 

με βάση το υφιστάμενο υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, δεδομένου 

ότι η ύπαρξη διαφορετικών νομικών προτύπων ενδέχεται να γίνει αντιληπτή από 

τους καταναλωτές ως ένδειξη καταπάτησης των δικαιωμάτων τους· επιμένει ότι 

οποιαδήποτε νέα πρόταση θα πρέπει να συμμορφώνεται με το άρθρο 6 του 

κανονισμού «Ρώμη Ι»,"  

2ο μέρος "και επισημαίνει ότι η Επιτροπή σχεδιάζει να υλοποιήσει το 2016 πρόγραμμα για τη 

βελτίωση της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας (REFIT) όσον αφορά το 

σύνολο του κεκτημένου για την προστασία των καταναλωτών· καλεί εν προκειμένω 

την Επιτροπή να εξετάσει μήπως η σχεδιαζόμενη πρόταση της Επιτροπής για τα 

υλικά αγαθά πρέπει να δρομολογηθεί ταυτόχρονα με το πρόγραμμα REFIT·" 

 
§ 35 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "σε κάποιο κράτος μέλος " 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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§ 71 

1ο μέρος "εκφράζει ικανοποίηση για την πρωτοβουλία της Επιτροπής να αναλύσει τον ρόλο 

των διαδικτυακών πλατφορμών στην ψηφιακή οικονομία, στο πλαίσιο της 

στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά, γεγονός που θα επηρεάσει μια σειρά 

επικείμενων νομοθετικών προτάσεων· πιστεύει ότι η ανάλυση αυτή θα πρέπει να 

χρησιμεύσει στον εντοπισμό επιβεβαιωμένων και σαφώς προσδιορισμένων 

προβλημάτων εντός συγκεκριμένων επιχειρηματικών τομέων και πιθανών κενών 

όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών, καθώς και στη διάκριση μεταξύ 

διαδικτυακών υπηρεσιών και παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών·" 

2ο μέρος "τονίζει ότι πλατφόρμες που σχετίζονται με πολιτιστικά αγαθά, και ιδίως με 

οπτικοακουστικά μέσα, πρέπει να αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερο τρόπο που θα 

σέβεται τη Σύμβαση της UNESCO για την προστασία και την προώθηση της 

πολυμορφίας στην πολιτιστική έκφραση·" 

 
S&D: 

§ 31 

1ο μέρος "θεωρεί ότι απαιτούνται φιλόδοξες και στοχευμένες δράσεις για τη βελτίωση της 

πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες, ιδίως μέσω της εξάλειψης πρακτικών 

αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού και αθέμιτων τιμολογιακών διακρίσεων 

βάσει γεωγραφικής θέσης ή ιθαγένειας, οι οποίες οδηγούν συχνά στη δημιουργία 

μονοπωλίων" 

2ο μέρος "και στην προσφυγή των καταναλωτών σε παράνομο περιεχόμενο·" 

 
§ 73 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "ανθεκτικές στο χρόνο και ουδέτερες" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
GUE/NGL: 

§ 82 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "να στηριχθούν οι συμπράξεις δημόσιου-

ιδιωτικού τομέα και ο διάλογος μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών οντοτήτων, 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ" (3η περίπτωση) 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 87 

1ο μέρος "θεωρεί ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια στις 

ψηφιακές υπηρεσίες, στις τεχνολογίες που βασίζονται στα δεδομένα, στα συστήματα 

πληροφορικής και πληρωμών, στις υποδομές ζωτικής σημασίας και στα επιγραμμικά 

δίκτυα, είναι αναγκαία η αύξηση των πόρων," 

2ο μέρος "καθώς και η συνεργασία μεταξύ του ευρωπαϊκού κλάδου της ασφάλειας στον 

κυβερνοχώρο, του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, ιδίως μέσω της συνεργασίας 

στον τομέα της έρευνας, περιλαμβανομένου και του προγράμματος «Ορίζοντας 

2020», και οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα· στηρίζει την ανταλλαγή 

βέλτιστων πρακτικών των κρατών μελών στις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού 

τομέα στο εν λόγω πεδίο·" 

 
§ 92 

1ο μέρος "υπενθυμίζει ότι εργαλεία όπως η κρυπτογράφηση είναι χρήσιμα για τους πολίτες 

και τις επιχειρήσεις ως μέσα για τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας και τουλάχιστον 

ενός βασικού επιπέδου ασφάλειας των επικοινωνιών·" 

2ο μέρος "καταδικάζει το γεγονός ότι το εργαλείο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

εγκληματικούς σκοπούς·" 
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EFDD: 

§ 34 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "βάσει του άρθρου 20 παράγραφος 2 της 

οδηγίας για τις υπηρεσίες, προκειμένου να " 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 53 

1ο μέρος "υπογραμμίζει τη σημασία της επιτυχούς υλοποίησης του ΕΤΣΕ όσον αφορά τη 

μεγιστοποίηση των επενδύσεων, μέσω της εστίασης σε έργα με προφίλ υψηλότερου 

κινδύνου, της ενίσχυσης της οικονομικής ανάκαμψης, της τόνωσης της ανάπτυξης 

και της παροχής κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις, μεταξύ άλλων, με 

μικροχρηματοδότηση και κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου προκειμένου να 

στηριχθούν καινοτόμες επιχειρήσεις σε διάφορα στάδια χρηματοδότησης της 

ανάπτυξής τους·" 

2ο μέρος "τονίζει ότι, σε περίπτωση που υφίσταται αδυναμία της αγοράς, είναι σημαντικό να 

αξιοποιούνται πλήρως οι δημόσιοι πόροι που διατίθενται ήδη για ψηφιακές 

επενδύσεις, να αναπτύσσονται συνέργειες μεταξύ των προγραμμάτων της ΕΕ, όπως 

το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», άλλα 

σχετικά διαρθρωτικά ταμεία καθώς και λοιπά μέσα, όπως έργα σε επίπεδο 

κοινότητας και κρατικές ενισχύσεις σε συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές 

περί κρατικών ενισχύσεων, προκειμένου να προωθούνται τα δημόσια δίκτυα WLAN 

σε μεγαλύτερους και μικρότερους δήμους, καθότι αυτό έχει αποδειχθεί ότι είναι 

απαραίτητο για την περιφερειακή, κοινωνική και πολιτιστική ένταξη καθώς και για 

την εκπαίδευση·"  

εκτός από τις λέξεις "σε περίπτωση που υφίσταται αδυναμία της αγοράς" 

3ο μέρος "σε περίπτωση που υφίσταται αδυναμία της αγοράς" 

 
§ 62 

1ο μέρος "τονίζει τον πολλαπλό χαρακτήρα των οπτικοακουστικών μέσων ως κοινωνικού, 

πολιτιστικού και οικονομικού αγαθού· παρατηρεί ότι η απαίτηση για μια μελλοντική 

ρύθμιση των μέσων ενημέρωσης στην Ευρώπη απορρέει από την ανάγκη να 

εξασφαλιστεί και να προωθηθεί η πολυμορφία των οπτικοακουστικών μέσων και να 

τεθούν υψηλά πρότυπα για την προστασία των ανηλίκων, των καταναλωτών και των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι 

ανταγωνισμού" 

2ο μέρος "και μια μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τους ποσοτικούς κανόνες και τους 

κανόνες περί εμπορικής επικοινωνίας·" 

 

 


