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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ 

Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων 

+ Εγκρίνεται με: 

- 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 

άρθρο άρθρο 

αιτ. σκ. αιτιολογική σκέψη 

ΠΨ πρόταση ψηφίσματος 

ΚΠΨ Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

ΜΨ Μυστική ψηφοφορία 
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1. Προσχώρηση του Περού στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα 

της διεθνούς απαγωγής παιδιών * 

Έκθεση: Angel Dzhambazki (A8-0267/2016) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 641, 3, 17 

 

 

2. Προσχώρηση του Καζαχστάν στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά 

θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών * 

Έκθεση: Angel Dzhambazki (A8-0268/2016) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 642, 4, 17 

 

 

3. Προσχώρηση της Κορέας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα 

της διεθνούς απαγωγής παιδιών * 

Έκθεση: Angel Dzhambazki (A8-0266/2016) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 649, 4, 17 

 

 

4. Παγκόσμιοι στόχοι και δεσμεύσεις της ΕΕ για τη διατροφή και την επισιτιστική 

ασφάλεια στον πλανήτη 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-1042/2016 

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 

Πρόταση ψηφίσματος B8-1042/2016  

(Επιτροπή DEVE) 

§ 1 2 Verts/ALE  +  

Μετά την § 1 5 GUE/NGL  -  

6 GUE/NGL  -  

§ 6 7 GUE/NGL  -  

Μετά την § 6 8 GUE/NGL ΟΚ + 374, 284, 15 

§ 12 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 -  

2 +  

§ 13 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 -  

2/ΗΨ + 334, 233, 102 

§ 17 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

Μετά την § 23 9 GUE/NGL ΗΨ + 342, 260, 73 

§ 27 10 GUE/NGL ΟΚ + 358, 287, 27 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 ↓  

2 ↓  

Μετά την § 30 11 GUE/NGL ψ.τμ.   

1/ΟΚ - 204, 434, 25 

2/ΟΚ + 416, 227, 26 

12 GUE/NGL ΟΚ + 361, 252, 57 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 32 13 GUE/NGL  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Μετά την § 33 14 GUE/NGL  -  

Μετά την αιτ. σκ. Γ 1 Verts/ALE ΗΨ + 382, 283, 10 

3 GUE/NGL  -  

Αιτιολογική σκέψη Ζ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 350, 297, 29 

Αιτιολογική σκέψη ΙΓ 4 GUE/NGL ΟΚ - 292, 353, 29 

Αιτιολογική σκέψη 

ΚΒ 

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 357, 300, 17 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΗΨ + 450, 213, 13 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: τροπολογίες 4, 8, 10, 11, 12 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

PPE, ECR: Αιτιολογική σκέψη ΚΒ 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

GUE/NGL: 

§ 32 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και τον ουσιώδη ρόλο του ιδιωτικού 

τομέα όσον αφορά τη βελτίωση της επισιτιστικής ασφάλειας και της κλιμάκωσης 

των ειδικών παρεμβάσεων στον τομέα της διατροφής," 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
PPE: 

§ 13 

1ο μέρος "εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η πολιτική της ΕΕ για τα βιοκαύσιμα έχει 

ενθαρρύνει την κερδοσκοπία στις καλλιεργήσιμες γαίες, ιδίως στις πιο εύφορες και 

σε όσες βρίσκονται κοντά σε λιμάνια ή οδικά δίκτυα·" 

2ο μέρος "παροτρύνει την ΕΕ να άρει, σύμφωνα με την αρχή της συνοχής των πολιτικών για 

την ανάπτυξη, τα δημόσια κίνητρα για την παραγωγή βιοκαυσίμων από εδώδιμες 

καλλιέργειες·" 
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§ 17 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ενόψει της δεύτερης συνόδου κορυφής 

υψηλού επιπέδου για τη διατροφή, η οποία θα διεξαχθεί στη Βραζιλία τον 

Αυγούστου του 2016," 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
Αιτιολογική σκέψη Ζ 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "στη σύνοδο κορυφής «Διατροφή για την 

Ανάπτυξη» το 2013," 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
S&D: 

τροπολογία 11 

1ο μέρος "καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να μη στηρίξουν την ιδιωτικοποίηση των 

σπόρων μέσω των ρητρών περί δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας των 

συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης ή εμπορίου με αναπτυσσόμενες χώρες·" 

2ο μέρος "τονίζει τη σημασία της συνεργασίας με τους γεωργούς για οικονομικά προσιτές, 

προσαρμοσμένες στις τοπικές συνθήκες και βελτιωμένες ποικιλίες καλλιεργειών, 

και της δημιουργίας μιας ανθεκτικής, εγχώριου ελέγχου και προσαρμοσμένης στις 

ανάγκες παραγωγικής ικανότητας, η οποία να μπορεί να αυτοσυντηρείται και να μην 

εξαρτάται από τη χρηματοδότηση δωρητών για την επιβίωσή της·" 

 
PPE, ECR: 

§ 12 

1ο μέρος "υπενθυμίζει την τεράστια σημασία που έχει για την επισιτιστική κυριαρχία η 

διασφάλιση της πρόσβασης των ανθρώπων στη γη·" 

2ο μέρος "υπογραμμίζει ότι η αρπαγή γης που προκύπτει από εξαγορές μεγάλων εκτάσεων 

γης σε αναπτυσσόμενες χώρες αντιπροσωπεύει μια νέα απειλή για την επισιτιστική 

ασφάλεια και τη διατροφή· ζητεί από την Επιτροπή να λάβει συγκεκριμένα μέτρα 

για την αντιμετώπιση της αρπαγής γαιών και για την ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης 

με στόχο την καταπολέμηση της αρπαγής γαιών και τη διασφάλιση της ουσιαστικής 

εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών του FAO για το ιδιοκτησιακό καθεστώς 

της γης·" 

 
§ 27 

1ο μέρος "τονίζει την ανάγκη ευθυγράμμισης όλων των πολιτικών της ΕΕ με την αρχή της 

συνοχής των πολιτικών για την ανάπτυξη· ζητεί, ως εκ τούτου, να σέβονται η 

εμπορική και η αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ τα πολιτικά και οικονομικά περιθώρια 

άσκησης πολιτικής των αναπτυσσόμενων χωρών, ώστε οι χώρες αυτές να θεσπίσουν 

τις αναγκαίες πολιτικές για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και της 

αξιοπρέπειας των λαών τους, " 

2ο μέρος "περιλαμβανομένης της επισιτιστικής κυριαρχίας·" 
 

 

5. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και Eurojust 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-1054/2016 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 
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Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-1054/2016  

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE) 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο 

του κειμένου) 

 +  

 

 

 

6. Η ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης υπό το φως των 

πρόσφατων υποθέσεων Caterpillar και Alstom 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1053/2016, B8-1055/2016, B8-1056/2016, 

B8-1057/2016, B8-1058/2016 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση κοινού ψηφίσματοςRC-B8-1051/2016  

(PPE, Verts/ALE, ECR, S&D, ALDE) 

§ 1 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 636, 12, 28 

2/ΟΚ + 602, 40, 22 

Μετά την § 1 13 GUE/NGL ΟΚ - 314, 315, 44 

Μετά την § 2 14 GUE/NGL ΟΚ - 327, 343, 8 

15 GUE/NGL ΟΚ - 295, 348, 29 

§ 3 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 601, 64, 6 

2/ΟΚ + 514, 146, 16 

§ 5 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 647, 26, 7 

2/ΟΚ + 624, 38, 18 

3/ΟΚ + 592, 58, 26 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Μετά την § 5 22 ECR ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 594, 62, 25 

2/ΟΚ + 380, 282, 10 

26 S&D, 

Verts/ALE 

ΟΚ + 349, 316, 14 

27 S&D, 

Verts/ALE 

ΟΚ - 157, 348, 174 

28 S&D, 

Verts/ALE 

ΟΚ - 317, 345, 18 

29 S&D, 

Verts/ALE 

ΟΚ + 313, 310, 53 

30 S&D, 

Verts/ALE 

ΟΚ + 386, 254, 35 

§ 6 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Μετά την § 6 7 EFDD ΟΚ - 183, 339, 156 

§ 7 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 595, 54, 29 

2/ΟΚ + 612, 40, 26 

§ 8 31 S&D, 

Verts/ALE 

ΟΚ + 358, 292, 29 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ ↓  

2/ΟΚ ↓  

Μετά την § 9 23 ECR ΗΨ + 403, 220, 58 

§ 10 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 618, 49, 10 

2/ΟΚ + 513, 151, 15 

3/ΟΚ - 317, 350, 6 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 11 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 538, 58, 77 

2/ΟΚ + 515, 93, 70 

3/ΟΚ + 322, 282, 73 

4/ΟΚ + 507, 110, 62 

§ 12 24 ECR ΟΚ - 179, 495, 6 

§ αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 342, 289, 50 

§ 13 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 586, 64, 30 

2/ΟΚ + 341, 273, 56 

3/ΟΚ - 287, 348, 38 

§ 14 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 581, 59, 32 

2/ΟΚ + 358, 300, 21 

§ 15 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 608, 59, 11 

2/ΟΚ + 619, 38, 8 

3/ΟΚ + 324, 321, 34 

§ 17 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 599, 57, 22 

2/ΟΚ + 548, 119, 9 

§ 19 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 594, 68, 9 

§ 20 8 EFDD ΟΚ - 305, 353, 20 

32 S&D, 

Verts/ALE 

ΟΚ + 349, 318, 10 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Μετά την § 20 16 GUE/NGL ΟΚ - 279, 378, 22 

§ 21 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 611, 57, 9 

Μετά την § 21 18 GUE/NGL  -  

§ 22 1 PPE ΟΚ - 211, 458, 10 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 491, 164, 19 

2/ΟΚ + 332, 314, 24 

Μετά την § 22 19 GUE/NGL ΟΚ - 325, 329, 18 

Μετά την § 23 20 GUE/NGL ΟΚ - 304, 370, 3 

§ 24 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 639, 15, 18 

2/ΟΚ + 377, 282, 16 

3/ΟΚ + 561, 74, 32 

§ 25 9 EFDD ΟΚ + 345, 308, 24 

Μετά την § 25 33 S&D, 

Verts/ALE 

ΟΚ - 317, 327, 17 

34 S&D, 

Verts/ALE 

ΟΚ - 316, 344, 12 

§ 27 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 628, 27, 23 

2/ΟΚ + 345, 301, 26 

3/ΟΚ + 629, 23, 22 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 31 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 511, 99, 68 

Μετά την § 31 35 S&D, 

Verts/ALE 

ΟΚ + 329, 318, 32 

Μετά την § 32 36 S&D, 

Verts/ALE 

ΟΚ - 327, 346, 4 

37 S&D, 

Verts/ALE 

ΟΚ - 306, 349, 17 

§ 33 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 549, 117, 10 

Μετά την § 33 17 GUE/NGL  -  

25 ECR ψ.τμ.   

1/ΗΨ + 442, 199, 35 

2 +  

§ 34 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Μετά την § 34 38 S&D, 

Verts/ALE 

ΟΚ + 338, 292, 49 

§ 35 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 387, 283, 7 

Μετά την αιτιολογική 

αναφορά 2 

2 EFDD ΟΚ - 133, 534, 9 

3 EFDD ΟΚ - 131, 537, 8 

4 EFDD ΟΚ - 135, 529, 10 

Μετά την αιτιολογική 

αναφορά 3 

21 ECR ΗΨ + 336, 313, 27 

Μετά την αιτιολογική 

αναφορά 7 

10 GUE/NGL  -  

Αιτιολογική σκέψη Γ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 560, 65, 52 

2/ΟΚ + 327, 254, 91 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Μετά την αιτ. σκ. Γ 11 GUE/NGL  -  

Αιτιολογική σκέψη  E § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

Αιτιολογική σκέψη Ι § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 662, 14, 3 

2/ΟΚ + 618, 15, 20 

Αιτιολογική σκέψη ΙΒ § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 543, 128, 7 

Αιτιολογική σκέψη ΙΓ § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 615, 51, 11 

Αιτιολογική σκέψη ΙΔ § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 400, 201, 79 

Αιτιολογική σκέψη 

ΙΣΤ 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 641, 6, 27 

2/ΟΚ + 477, 165, 32 

Αιτιολογική σκέψη ΙΖ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 632, 26, 6 

2/ΟΚ + 630, 30, 16 

3/ΟΚ + 643, 7, 19 



P8_PV(2016)10-05(VOT)_EL.doc 12 PE 590.296 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Μετά την αιτ. σκ. ΙΗ 5 EFDD ΟΚ + 337, 305, 31 

Μετά την αιτ. σκ. ΙΘ 12 GUE/NGL  -  

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 472, 103, 99 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-1051/2016  PPE  ↓  

B8-1052/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1053/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1055/2016  ECR  ↓  

B8-1056/2016  S&D  ↓  

B8-1057/2016  EFDD  ↓  

B8-1058/2016  ALDE  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: τροπολογίες 13, 14, 15, 16, 19, 20, § 3 

ECR: τροπολογία 24, αιτιολογική σκέψη  l, §§ 15 (2ο μέρος), 22 (2ο μέρος), τελική 

ψηφοφορία 

EFDD: τροπολογίες 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 

S&D: τροπολογίες 22, 26-38, §§ 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 

31, 33, αιτιολογικές σκέψεις Γ, Ι, ΙΒ, ΙΓ, ΙΔ, ΙΣΤ, ΙΖ 

Verts/ALE: τροπολογίες 1, 26-38, § 27 (2ο μέρος) 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ECR: §§ 11, 31, 33, αιτιολογική σκέψη ΙΔ 

GUE/NGL: §§ 6, 12 

PPE: §§ 12, 22, 35, αιτιολογικές σκέψεις E, ΣΤ 

ALDE: §§ 3, 8, 12, 19, 21, 27, 31, 33, 34, αιτιολογικές σκέψεις Γ, E, ΙΓ, ΙΣΤ, ΙΖ 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

ECR: 

§ 17 

1ο μέρος "θεωρεί ότι τα κονδύλια της ΕΕ προσφέρουν μια μεγάλη δυνατότητα για τη 

χρηματοδότηση βιώσιμων επενδύσεων σε υποδομές ενέργειας και δημόσιων μεταφορών 

και στην έξυπνη ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας·" 

2ο μέρος "ζητεί να βελτιωθεί η εφαρμογή των διαφόρων κριτηρίων, ιδίως των κριτηρίων 

απασχόλησης και των περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων, για τη χρήση των 

κονδυλίων της ΕΕ και όλων των χρηματοοικονομικών μέσων που τελούν υπό τη 

διαχείριση της ΕΤΕπ·" 
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§ 22 

1ο μέρος "θεωρεί ότι η φοροαποφυγή, μεταξύ άλλων μέσω της μεταφοράς υλικών και άυλων 

περιουσιακών στοιχείων ή υπηρεσιών μεταξύ εταιρειών σε αθέμιτες τιμές (τιμή 

μεταφοράς) θα πρέπει να αποτρέπεται" 

2ο μέρος "και φρονεί ότι η φοροαποφυγή είναι αποτέλεσμα της έλλειψης ευρωπαϊκού συντονισμού 

σε δημοσιονομικά και εμπορικά ζητήματα· ζητεί να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία και 

σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών σε φορολογικά, κοινωνικά και δημοσιονομικά 

θέματα·" 

 
Αιτιολογική σκέψη Ι 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία, όπως καταδεικνύεται στα 

παραδείγματα της Alstom και της Caterpillar, έχει υψηλή προστιθέμενη αξία και διαθέτει 

αναγνωρισμένη εμπειρογνωμοσύνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, επί του παρόντος, αυτός ο 

κεντρικής και στρατηγικής σημασίας για την ΕΕ κλάδος της βιομηχανίας αντιμετωπίζει 

ισχυρό ανταγωνισμό σε παγκόσμια κλίμακα" 

2ο μέρος "από χώρες οι οποίες εξάγουν στην ευρωπαϊκή αγορά προϊόντα χαμηλότερου κόστους, 

ασκώντας επιθετική και ταχέως επεκτεινόμενη πολιτική σε όλες τις ηπείρους, συχνά με 

την πολιτική και οικονομική στήριξη των κυβερνήσεών τους·" 

 
GUE/NGL: 

§ 7 

1ο μέρος " υπενθυμίζει ότι είναι αναγκαία η ταχεία επίτευξη μιας συμφωνίας για την αναθεώρηση 

των κανονισμών σχετικά με τα μέσα εμπορικής άμυνας, προκειμένου να ενισχυθούν 

σημαντικά με τη βελτίωση της δραστικότητας και της αποτελεσματικότητάς τους·" 

2ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες που 

μπορεί να έχει για την ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών της ΕΕ η αναγνώριση 

καθεστώτος οικονομίας της αγοράς σε κρατικά διευθυνόμενες ή άλλες οικονομίες που 

δεν είναι πραγματικά οικονομίες της αγοράς·" 

 
§ 8 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»," 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
Verts/ALE: 

τροπολογία 22 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: " και του κόστους συμμόρφωσης για τις 

επιχειρήσεις, και η κατάργηση της περιττής νομοθεσίας," 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
τροπολογία 25 

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

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
Αιτιολογική σκέψη ΙΣΤ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμπόριο δομικών μηχανημάτων στην ΕΕ έχει υποστεί 

σοβαρές διαταραχές κατά τα τελευταία έτη λόγω της μείωσης των δημόσιων και 

ιδιωτικών επενδύσεων," 

2ο μέρος "αλλά και λόγω της αύξησης του κόστους παραγωγής η οποία οφείλεται στην αύξηση 

των τιμών των πρώτων υλών·" 
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PPE: 

§ 13 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ή στις οποίες περισσότερο από το 50 % της 

αξίας πραγματοποιείται εκτός της ΕΕ" και "υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαία η ταχεία 

επίτευξη μιας συμφωνίας σχετικά με το «διεθνές μέσο για τις δημόσιες συμβάσεις»" 

2ο μέρος " ή στις οποίες περισσότερο από το 50 % της αξίας πραγματοποιείται εκτός της ΕΕ·" 

3ο μέρος "υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαία η ταχεία επίτευξη μιας συμφωνίας σχετικά με το 

«διεθνές μέσο για τις δημόσιες συμβάσεις»" 

 
§ 14 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και η οικολογική σήμανση" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
Αιτιολογική σκέψη ΙΖ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι το δίκαιο εμπόριο βιομηχανικών προϊόντων πρέπει να σέβεται 

τα δικαιώματα των εργαζομένων και τους περιβαλλοντικούς κανόνες·" 

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις στην ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και στην 

ενεργειακή απόδοση αποτελούν σημαντική κινητήρια δύναμη για την πραγματοποίηση 

επενδύσεων σε βιομηχανικά προϊόντα ικανά να δημιουργούν ενάρετους κύκλους·" 

3ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η καινοτομία και οι επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη, 

οι θέσεις απασχόλησης και η ανανέωση δεξιοτήτων έχουν ουσιαστική σημασία για τη 

βιώσιμη ανάπτυξη·" 

 
Αιτιολογική σκέψη Γ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση του κόστους παραγωγής μεταξύ του 2013 και του 

2015 επέτρεψε στα προϊόντα της μονάδας να καταστούν πιο ελκυστικά από τα προϊόντα 

που προέρχονται από χώρες εκτός της ΕΕ·  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρ’ όλα αυτά, η 

Caterpillar αποφάσισε να κλείσει τη μονάδα" 

2ο μέρος "και να μεταφέρει την παραγωγή σε άλλα εργοστάσια με χαμηλότερα πρότυπα 

κοινωνικής και περιβαλλοντικής προστασίας από εκείνα που εφαρμόζονται στην 

ευρωπαϊκή βιομηχανία·" 

 
ALDE: 

§ 1 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "στις τοπικές οικονομίες και κοινότητες" και 

"και οι τοπικές οικονομίες καθώς και για να βοηθηθούν οι περιφέρειες" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
GUE/NGL, Verts/ALE: 

§ 3 

1ο μέρος "υπενθυμίζει ότι η Ευρώπη είναι μια κοινωνική οικονομία της αγοράς που έχει ως στόχο 

την επίτευξη βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς· εκφράζει τη λύπη 

του για την έλλειψη μιας πραγματικής ενωσιακής βιομηχανικής πολιτικής η οποία θα 

προστατεύει επίσης τους εργαζόμενους της ΕΕ· καλεί, επομένως, την Επιτροπή να 

διαμορφώσει μια πραγματική μακροπρόθεσμη ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιομηχανία, 

ώστε να επιτευχθεί ο στόχος συμβολής της βιομηχανίας στο ΑΕγχΠ κατά 20%," 

2ο μέρος "όπως ορίζεται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020»·" 
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ECR, PPE: 

§ 5 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "την ενεργειακή απόδοση, την κυκλική 

οικονομία" και "υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τον αρνητικό αντίκτυπο της μείωσης 

των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων και της συρρίκνωσης της εσωτερικής 

κατανάλωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις και η 

εσωτερική κατανάλωση θα πρέπει να ενθαρρύνονται προκειμένου να τονωθεί η 

ανάπτυξη·" 

2ο μέρος "την ενεργειακή απόδοση, την κυκλική οικονομία" 

3ο μέρος "υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τον αρνητικό αντίκτυπο της μείωσης των δημόσιων και 

ιδιωτικών επενδύσεων και της συρρίκνωσης της εσωτερικής κατανάλωσης· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις και η εσωτερική κατανάλωση θα πρέπει 

να ενθαρρύνονται προκειμένου να τονωθεί η ανάπτυξη·" 

 
ECR, GUE/NGL: 

§ 10 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ένα εξωστρεφές και ανταγωνιστικό 

ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο ώστε να προσελκύσει και να διατηρήσει τις ιδιωτικές 

επενδύσεις, να διατηρήσει" 

2ο μέρος "ένα εξωστρεφές και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο ώστε να 

προσελκύσει και να διατηρήσει τις ιδιωτικές επενδύσεις, να διατηρήσει" εκτός από τη 

λέξη: "κανονιστικό" 

3ο μέρος "κανονιστικό" 

 
GUE/NGL, ALDE, PPE: 

§ 11 

1ο μέρος "σημειώνει επίσης ότι οι κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων πρέπει να είναι καλύτερα 

προσαρμοσμένοι, προκειμένου να επιτευχθούν η καινοτομία και η βιωσιμότητα" 

2ο μέρος "και να εκπληρωθούν οι στόχοι της προαγωγής υψηλού επιπέδου απασχόλησης και της 

ενίσχυσης των κοινωνικών πολιτικών" χωρίς τη λέξη: "της προαγωγής" 

3ο μέρος "της προαγωγής" 

4ο μέρος "σύμφωνα με το άρθρο 9 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·" 

 
ECR, GUE/NGL, PPE: 

§ 15 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, μια 

στρατηγική της Ένωσης για μια συνεπή και ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική που θα 

στοχεύει στην επανεκβιομηχάνιση της Ευρώπης και θα βασίζεται, μεταξύ άλλων, στην 

ψηφιοποίηση (ιδίως" και "για τον σκοπό αυτό, να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία και 

σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών σε φορολογικά, κοινωνικά και δημοσιονομικά 

θέματα, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η ανάδυση κοινών βιομηχανικών έργων·" 

2ο μέρος "σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, μια στρατηγική της Ένωσης για μια συνεπή και 

ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική που θα στοχεύει στην επανεκβιομηχάνιση της 

Ευρώπης και θα βασίζεται, μεταξύ άλλων, στην ψηφιοποίηση (ιδίως" 

3ο μέρος "για τον σκοπό αυτό, να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία και σύγκλιση μεταξύ των 

κρατών μελών σε φορολογικά, κοινωνικά και δημοσιονομικά θέματα, ούτως ώστε να 

διευκολυνθεί η ανάδυση κοινών βιομηχανικών έργων·" 
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GUE/NGL, PPE: 

§ 24 

1ο μέρος "τονίζει την επιτακτική ανάγκη να αναπτυχθούν οι τεχνικές δεξιότητες, ιδίως στον 

κατασκευαστικό κλάδο· τονίζει ότι χρειάζεται να καταστεί ευρύτερα κατανοητή η 

σημασία της ύπαρξης ειδικευμένου τεχνικού εργατικού δυναμικού· θεωρεί ότι είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι απτές δυνατότητες δημιουργίας 

θέσεων εργασίας της πράσινης οικονομίας, να δοθούν στο υφιστάμενο εργατικό 

δυναμικό οι κατάλληλες ευκαιρίες για να αποκτήσει τις νέες δεξιότητες που απαιτούνται 

για την κυκλική οικονομία· υπενθυμίζει ότι η βιωσιμότητα της παραγωγής προϋποθέτει 

ειδικευμένο εργατικό δυναμικό·" εκτός από τη λέξη: "πράσινης" 

2ο μέρος "πράσινης" 

3ο μέρος "υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να προωθηθούν σε μεγαλύτερο βαθμό οι συνέργειες 

μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων, των πανεπιστημίων και της αγοράς εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης στο επαγγελματικό περιβάλλον και της συνεργασίας 

με τις επιχειρήσεις κατά τη δημιουργία καινοτόμων συνεργατικών σχηματισμών 

(clusters)·" 

 
ECR, Verts/ALE: 

§ 27 

1ο μέρος "υπενθυμίζει ότι οιοδήποτε εγχείρημα αναδιάρθρωσης θα πρέπει, όταν χρειάζεται, να 

εξηγείται και να αιτιολογείται στα ενδιαφερόμενα μέρη, ακόμη και σε ό,τι αφορά την 

επιλογή των μέτρων που προβλέπονται σε σχέση με τους στόχους και τις ενδεχόμενες 

εναλλακτικές επιλογές·" εκτός από τη λέξη: "όταν χρειάζεται," 

2ο μέρος "όταν χρειάζεται," 

3ο μέρος "ζητεί να διεξαχθεί διάλογος σε τοπικό επίπεδο με τη συμμετοχή όλων των 

ενδιαφερομένων ώστε να συζητηθούν οι καλύτερες δυνατές διευθετήσεις στις 

περιπτώσεις αναδιαρθρώσεων·" 
 

Διάφορα 

Η τροπολογία 6 αποσύρθηκε. 

 


