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3.  εκφράζει τη λύπη του για το 

γεγονός ότι οι διεθνικές τρομοκρατικές και 

εγκληματικές οργανώσεις αυξάνονται σε 

ισχύ και αριθμό, κάτι το οποίο μπορεί να 

επιδεινωθεί από την ήττα του ISIS/Daesh 

και τη φυγή των μαχητών του, ενώ 

ταυτόχρονα η αστάθεια εξαπλώνεται στις 

νότιες περιφέρειες και στη Μέση Ανατολή, 

καθώς εύθραυστα και αποσαθρωμένα 

κράτη, όπως η Λιβύη, δίνουν τη θέση τους 

σε εκτενείς ακυβέρνητες περιοχές, 

ευάλωτες σε εξωτερικές δυνάμεις· 

εκφράζει τη συνεχιζόμενη ανησυχία του 

για τη διακρατική διάσταση της 

τρομοκρατικής απειλής στην περιοχή του 

Σαχέλ· εκφράζει την έντονη αποδοκιμασία 

του για το γεγονός ότι οι συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες της Λαοκρατικής 

Δημοκρατίας της Κορέας σε σχέση με 

πυρηνικά όπλα και βαλλιστικούς 

πυραύλους έχουν δημιουργήσει αυξημένη 

ένταση στην περιοχή και πέρα από αυτήν, 

θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τη διεθνή 

ειρήνη και ασφάλεια· 

3.  εκφράζει τη λύπη του για το 

γεγονός ότι οι διεθνικές τρομοκρατικές και 

εγκληματικές οργανώσεις αυξάνονται σε 

ισχύ και αριθμό, κάτι το οποίο μπορεί να 

επιδεινωθεί από την ήττα του ISIS/Daesh 

και τη φυγή των μαχητών του, ενώ 

ταυτόχρονα η αστάθεια εξαπλώνεται στις 

νότιες περιφέρειες και στη Μέση Ανατολή, 

καθώς εύθραυστα και αποσαθρωμένα 

κράτη, όπως η Λιβύη, δίνουν τη θέση τους 

σε εκτενείς ακυβέρνητες περιοχές, 

ευάλωτες σε εξωτερικές δυνάμεις· 

εκφράζει τη συνεχιζόμενη ανησυχία του 

για τη διακρατική διάσταση της 

τρομοκρατικής απειλής στην περιοχή του 

Σαχέλ· ανησυχεί εξίσου για τον 

περιφερειακό και παγκόσμιο 

ανταγωνισμό εξοπλισμών και τις 

εξαγωγές στρατιωτικής τεχνολογίας σε 

μη δημοκρατικές χώρες οι οποίες 

παραβιάζουν συστηματικά τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και το ανθρωπιστικό δίκαιο, 

ακολουθούν επιθετικές εξωτερικές 

πολιτικές και υποστηρίζουν 

τρομοκρατικές οργανώσεις· εκφράζει τη 

βαθιά λύπη του για τη συνεχή εξάπλωση 

των τοπικών και περιφερειακών ένοπλων 

συγκρούσεων, οι οποίες συχνά 

συμπίπτουν και συνδέονται με 

εκστρατείες εθνοκάθαρσης και 

σεκταριστικές πολιτικές· εκφράζει την 

έντονη αποδοκιμασία του για το γεγονός 
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ότι οι συνεχιζόμενες δραστηριότητες της 

Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας σε 

σχέση με πυρηνικά όπλα και βαλλιστικούς 

πυραύλους έχουν δημιουργήσει αυξημένη 

ένταση στην περιοχή και πέρα από αυτήν, 

θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τη διεθνή 

ειρήνη και ασφάλεια· 
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6. πιστεύει ότι η τρομοκρατία 

αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές 

προκλήσεις για την ασφάλεια των πολιτών 

της ΕΕ, η οποία απαιτεί ταχεία, σταθερή 

και συντονισμένη δράση, τόσο σε 

εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό επίπεδο, 

προκειμένου να προληφθούν περαιτέρω 

τρομοκρατικές επιθέσεις και να 

καταπολεμηθούν οι βαθύτερες αιτίες της· 

υπογραμμίζει ειδικότερα την ανάγκη 

πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης, 

αποκλεισμού οποιασδήποτε πηγής 

χρηματοοικονομικών πόρων προς 

τρομοκρατικές οργανώσεις, αντιμετώπισης 

της τρομοκρατικής προπαγάνδας και 

αποτροπής της χρήσης του διαδικτύου και 

των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τον 

σκοπό αυτόν, μεταξύ άλλων μέσω 

αυτοματοποιημένης υπηρεσίας 

αφαίρεσης περιεχομένου, καθώς και 

βελτίωσης της ανταλλαγής πληροφοριών 

μεταξύ των κρατών μελών και με τρίτες 

χώρες, το ΝΑΤΟ και άλλους συναφείς 

οργανισμούς· πιστεύει ότι η εντολή των 

αποστολών ΚΠΑΑ θα πρέπει να 

περιλαμβάνει την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας, προκειμένου να συμβάλει 

περισσότερο στα προγράμματα 

αποριζοσπαστικοποίησης, ιδίως στην 

αποστολή της ΕΕ για την επιβολή του 

κράτους δικαίου στο Κοσσυφοπέδιο 

6. πιστεύει ότι η τρομοκρατία 

αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές 

προκλήσεις για την ασφάλεια των πολιτών 

της ΕΕ, η οποία απαιτεί ταχεία, σταθερή 

και συντονισμένη δράση, τόσο σε 

εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό επίπεδο, 

προκειμένου να προληφθούν περαιτέρω 

τρομοκρατικές επιθέσεις και να 

καταπολεμηθούν οι βαθύτερες αιτίες της· 

υπογραμμίζει ειδικότερα την ανάγκη 

πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης, 

αποκλεισμού οποιασδήποτε πηγής 

χρηματοοικονομικών πόρων προς 

τρομοκρατικές οργανώσεις, αντιμετώπισης 

της τρομοκρατικής προπαγάνδας και 

αποτροπής της χρήσης του διαδικτύου και 

των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τον 

σκοπό αυτόν, καθώς και βελτίωσης της 

ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των 

κρατών μελών και με τρίτες χώρες, το 

ΝΑΤΟ και άλλους συναφείς οργανισμούς· 

πιστεύει ότι η εντολή ορισμένων δράσεων 

ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ θα πρέπει να 

περιλαμβάνει την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας, προκειμένου να συμβάλει 

περισσότερο στα προγράμματα 

αποριζοσπαστικοποίησης· 
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(EULEX) και στη στρατιωτική 

επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη 
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χώρες που αντιμετωπίζουν σημαντικό 

αριθμό επιστροφών μαχητών από το 

εξωτερικό· 
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11.  πιστεύει ακράδαντα ότι, όταν 

κρίνεται απαραίτητο, η ΕΕ πρέπει να 

αναλαμβάνει αποφασιστική δράση ώστε να 

προσδιορίζει η ίδια το μέλλον, καθώς η 

εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια 

αλληλοσυνδέονται όλο και περισσότερο 

και αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο σε όλους 

τους ευρωπαίους πολίτες· εφιστά την 

προσοχή στο γεγονός ότι η έλλειψη κοινής 

προσέγγισης θα μπορούσε να οδηγήσει σε 

ασυντόνιστη και κατακερματισμένη 

δράση, επιτρέπει πολλαπλές 

αλληλεπικαλύψεις και 

αναποτελεσματικότητα και, ως εκ τούτου, 

καθιστά ευάλωτη την Ένωση και τα κράτη 

μέλη της· πιστεύει, συνεπώς, ότι η ΕΕ θα 

πρέπει να είναι σε θέση να ενεργεί 

αποτελεσματικά σε όλο το φάσμα των 

μέσων εσωτερικής και εξωτερικής 

ασφάλειας, έως το επίπεδο του άρθρου 42 

παράγραφος 7 της ΣΕΕ· τονίζει ότι η 

διαμόρφωση μιας κοινής αμυντικής 

πολιτικής που αναφέρεται στο άρθρο 42 

παράγραφος 2 της ΣΕΕ έχει ως στόχο τη 

δημιουργία κοινής άμυνας και την παροχή 

στρατηγικής αυτονομίας στην Ένωση, 

ώστε να της δοθεί η δυνατότητα να 

προωθεί την ειρήνη και την ασφάλεια στην 

Ευρώπη και στον κόσμο· τονίζει τα 

πρακτικά και οικονομικά οφέλη της 

περαιτέρω ολοκλήρωσης των ευρωπαϊκών 

11. πιστεύει ακράδαντα ότι, όταν 

κρίνεται απαραίτητο, η ΕΕ πρέπει να 

αναλαμβάνει αποφασιστική δράση ώστε να 

προσδιορίζει η ίδια το μέλλον, καθώς η 

εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια 

αλληλοσυνδέονται όλο και περισσότερο 

και αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο σε όλους 

τους ευρωπαίους πολίτες· εφιστά την 

προσοχή στο γεγονός ότι η έλλειψη κοινής 

προσέγγισης θα μπορούσε να οδηγήσει σε 

ασυντόνιστη και κατακερματισμένη 

δράση, επιτρέπει πολλαπλές 

αλληλεπικαλύψεις και 

αναποτελεσματικότητα και, ως εκ τούτου, 

καθιστά ευάλωτη την Ένωση και τα κράτη 

μέλη της· πιστεύει, συνεπώς, ότι η ΕΕ θα 

πρέπει να είναι σε θέση να ενεργεί 

αποτελεσματικά σε όλο το φάσμα των 

μέσων εξωτερικής ασφάλειας των 

καθηκόντων του Πέτερσμπεργκ που 

αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφος 1 
της ΣΕΕ· τονίζει ότι μια αποτελεσματική 

ΚΠΑΑ έχει ως στόχο τη δημιουργία κοινής 

άμυνας και την παροχή επιχειρησιακής 

αυτονομίας στην Ένωση, ώστε να της 

δοθεί η δυνατότητα να προωθεί την ειρήνη 

και την ασφάλεια στην Ευρώπη και στον 

κόσμο· τονίζει τα πρακτικά και οικονομικά 

οφέλη της περαιτέρω ολοκλήρωσης των 

ευρωπαϊκών αμυντικών ικανοτήτων· 
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13. επιδοκιμάζει την αισθητή πρόοδο 

που σημειώθηκε στη διαμόρφωση μιας 

ισχυρότερης ευρωπαϊκής στάσης στον 

τομέα της άμυνας μετά την έγκριση της 

συνολικής στρατηγικής της ΕΕ για την 

εξωτερική πολιτική και την πολιτική 

ασφάλειας, τον Ιούνιο του 2016· εκφράζει 

ιδίως ικανοποίηση για τη δρομολόγηση 

ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (ΕΤΑ), 

την προτεινόμενη κλιμάκωση της 

προπαρασκευαστικής δράσης για την 

έρευνα στον τομέα της άμυνας και τη 

νομοθετική πρόταση για ένα ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον 

τομέα της άμυνας (EDIDP)· καλεί τα 

κράτη μέλη να αυξήσουν τις μελλοντικές 

τους χρηματοδοτικές συνεισφορές στον 

προϋπολογισμό της ΕΕ, προκειμένου να 

καλύψουν όλες τις πρόσθετες δαπάνες της 

ΕΕ σε σχέση με το ΕΤΑ· 

13. επιδοκιμάζει την αισθητή πρόοδο 

που σημειώθηκε στη διαμόρφωση μιας 

ισχυρότερης ευρωπαϊκής στάσης στον 

τομέα της άμυνας μετά την έγκριση της 

συνολικής στρατηγικής της ΕΕ για την 

εξωτερική πολιτική και την πολιτική 

ασφάλειας, τον Ιούνιο του 2016· 

σημειώνει ιδίως τη δρομολόγηση ενός 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (ΕΤΑ), την 

προτεινόμενη κλιμάκωση της 

προπαρασκευαστικής δράσης για την 

έρευνα στον τομέα της άμυνας και τη 

νομοθετική πρόταση για ένα ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον 

τομέα της άμυνας (EDIDP)· καλεί τα 

κράτη μέλη να συγκεντρώσουν τις 

μελλοντικές τους χρηματοδοτικές 

συνεισφορές σε διακυβερνητικά κονδύλια 

σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να καλύψουν 

όλες τις πρόσθετες δαπάνες με στόχο την 

ενίσχυση της ΚΠΑΑ· 

Or. en 
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16.  τονίζει ότι η Επιτροπή και όλο και 

περισσότερα κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί 

να δρομολογήσουν την Ευρωπαϊκή 

Αμυντική Ένωση και ότι υπάρχει ισχυρή 

υποστήριξη από την ευρωπαϊκή κοινή 

γνώμη στην κατεύθυνση αυτή· τονίζει ότι 

αυτό ανταποκρίνεται σε αίτημα των 

πολιτών της Ένωσης και του 

Κοινοβουλίου, ιδίως μέσω των πολλαπλών 

εκκλήσεων που έχουν διατυπωθεί σε 

προηγούμενα ψηφίσματά του· 

υπογραμμίζει την ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας, την εξάλειψη των 

αλληλεπικαλύψεων και τη μείωση του 

κόστους που θα προκύψουν από μια 

ισχυρότερη ενοποίηση της ευρωπαϊκής 

άμυνας· τονίζει ωστόσο ότι η 

δρομολόγηση μιας πραγματικής 

Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης απαιτεί 

συνεχή πολιτική βούληση και 

αποφασιστικότητα· παροτρύνει τα κράτη 

μέλη να δεσμευτούν σε μια κοινή και 

αυτόνομη ευρωπαϊκή άμυνα και να 

επιδιώξουν να εξασφαλίσουν την αύξηση 

των εθνικών αμυντικών προϋπολογισμών 

τους τουλάχιστον στο 2% των 

αντίστοιχων ΑΕγχΠ τους εντός μίας 

δεκαετίας· 

16.  τονίζει ότι η Επιτροπή και όλο και 

περισσότερα κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί 

να ενισχύσουν την ΚΠΑΑ και ότι υπάρχει 

ισχυρή υποστήριξη από την ευρωπαϊκή 

κοινή γνώμη στην κατεύθυνση αυτή· 

τονίζει ότι αυτό ανταποκρίνεται σε αίτημα 

των πολιτών της Ένωσης και του 

Κοινοβουλίου, ιδίως μέσω των πολλαπλών 

εκκλήσεων που έχουν διατυπωθεί σε 

προηγούμενα ψηφίσματά του· 

υπογραμμίζει την ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας, την εξάλειψη των 

αλληλεπικαλύψεων και τη μείωση του 

κόστους που θα προκύψουν από μια 

ισχυρότερη ενοποίηση της ευρωπαϊκής 

άμυνας· τονίζει ωστόσο ότι η ενίσχυση της 

ΚΠΑΑ απαιτεί συνεχή πολιτική βούληση 

και αποφασιστικότητα· πιστεύει 

ακράδαντα ότι οι συλλογικές ετήσιες 

αμυντικές δαπάνες ύψους 200 δισ. ευρώ, 

οι οποίες καθιστούν την ΕΕ των 28 τον 

δεύτερο μεγαλύτερο επενδυτή στον τομέα 

της άμυνας στον κόσμο, συνιστούν 

επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους στον 

τομέα της άμυνας· υπογραμμίζει ότι, 

δεδομένων των ετήσιων οφελών 

αποδοτικότητας της τάξης των 25 έως 

100 δισ. ευρώ, τα οποία θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν για νέες επενδύσεις, δεν 

υπάρχει καμία απολύτως ανάγκη 

στρατιωτικοποίησης του τρέχοντος 
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18.  καλεί την ΑΕ/ΥΕ και την Επιτροπή 

να ενεργήσουν σύμφωνα με τα αιτήματα 

του Κοινοβουλίου για μια Λευκή Βίβλο 

για την Ασφάλεια και την Άμυνα της ΕΕ, 

στο πλαίσιο της προετοιμασίας του 

επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού 

πλαισίου (ΠΔΠ), όπως ζητήθηκε στα 

ψηφίσματα του Κοινοβουλίου της 22ας 

Νοεμβρίου 2016, της 23ης Νοεμβρίου 

2016 και της 16ης Μαρτίου 2017· θεωρεί 

ότι η οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής 

Αμυντικής Ένωσης, η σύνδεση του 

στρατηγικού προσανατολισμού της 

Ένωσης με τις συνεισφορές της ΕΕ για 

την ανάπτυξη ικανοτήτων και η 

διαμόρφωση του ευρωπαϊκού θεσμικού 

πλαισίου για την άμυνα είναι στοιχεία που 

πρέπει να βασίζονται σε μια διοργανική 

συμφωνία· υπογραμμίζει ότι με την 

καταβολή ολοκληρωμένων και αξιόπιστων 

προσπαθειών από όλους τους 

ενδιαφερομένους, μπορεί να αυξηθεί το 

εύρος και η αποδοτικότητα των αμυντικών 

δαπανών· ζητεί να προσδιοριστεί ένας 

ισχυρός ρόλος στη διαδικασία αυτή και για 

ουδέτερα κράτη, όπως η Αυστρία και η 

Σουηδία, χωρίς να αμφισβητηθεί η 

ουδετερότητα των επιμέρους κρατών 

μελών· 

18.  καλεί την ΑΕ/ΥΕ και την Επιτροπή 

να ενεργήσουν σύμφωνα με τα αιτήματα 

του Κοινοβουλίου για μια Λευκή Βίβλο 

για την Ασφάλεια και την Άμυνα της ΕΕ, 

όπως ζητήθηκε στα ψηφίσματα του 

Κοινοβουλίου της 22ας Νοεμβρίου 2016, 

της 23ης Νοεμβρίου 2016 και της 16ης 

Μαρτίου 2017· θεωρεί ότι η οικοδόμηση 

μιας αποτελεσματικής ΚΠΑΑ, η σύνδεση 

του στρατηγικού προσανατολισμού της με 

τη στήριξη της ΕΕ για την ανάπτυξη 

ικανοτήτων και η διαμόρφωση του 

ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου για την 

άμυνα είναι στοιχεία που πρέπει να 

βασίζονται σε μια διοργανική συμφωνία· 

υπογραμμίζει ότι με την καταβολή 

ολοκληρωμένων και αξιόπιστων 

προσπαθειών από όλους τους 

ενδιαφερομένους, μπορεί να αυξηθεί το 

εύρος και η αποδοτικότητα των αμυντικών 

δαπανών· ζητεί να προσδιοριστεί ένας 

ισχυρός ρόλος στη διαδικασία αυτή και για 

ουδέτερα κράτη, όπως η Αυστρία και η 

Σουηδία, χωρίς να αμφισβητηθεί η 

ουδετερότητα των επιμέρους κρατών 

μελών· 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. τονίζει ότι, εκτός από την 

περιγραφή του στρατηγικού περιβάλλοντος 

και των στρατηγικών φιλοδοξιών, η Λευκή 

Βίβλος για την Ασφάλεια και την Άμυνα 

της ΕΕ θα πρέπει να προσδιορίσει, για το 

επόμενο ΠΔΠ, τις απαιτούμενες και 

διαθέσιμες ικανότητες, καθώς και τις τυχόν 

ελλείψεις ικανοτήτων, υπό τη μορφή ενός 

Σχεδίου Ανάπτυξης Δυνατοτήτων (CDP) 

της ΕΕ, και θα πρέπει να συμπληρωθεί από 

μια γενική περιγραφή των επιδιωκόμενων 

ενεργειών των κρατών μελών και της 

Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΣΠ και πιο 

μακροπρόθεσμα· 

19. τονίζει ότι, εκτός από την 

περιγραφή του στρατηγικού περιβάλλοντος 

και των στρατηγικών φιλοδοξιών, η Λευκή 

Βίβλος για την Ασφάλεια και την Άμυνα 

της ΕΕ θα πρέπει να προσδιορίσει τις 

απαιτούμενες και διαθέσιμες ικανότητες, 

καθώς και τις τυχόν ελλείψεις ικανοτήτων, 

υπό τη μορφή ενός Σχεδίου Ανάπτυξης 

Δυνατοτήτων (CDP) της ΕΕ, και θα πρέπει 

να συμπληρωθεί από μια γενική περιγραφή 

των επιδιωκόμενων ενεργειών των κρατών 

μελών και της Ένωσης πιο 

μακροπρόθεσμα· 
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Παράγραφος 21 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

21. εκφράζει την ικανοποίησή του για 

την πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει 

ειδικό πρόγραμμα για την έρευνα στον 

τομέα της άμυνας, με ειδικό 

προϋπολογισμό και κανόνες, στο πλαίσιο 

του επόμενου ΠΔΠ· υπογραμμίζει ότι τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέσουν 

πρόσθετους πόρους για το πρόγραμμα 

αυτό χωρίς να παρεμβαίνουν στα 

υφιστάμενα προγράμματα-πλαίσιο για τη 

χρηματοδότηση της έρευνας, της 

τεχνολογικής ανάπτυξης και της 

καινοτομίας, όπως ζήτησε το 

Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 5ης 

Ιουλίου 2017· επαναλαμβάνει τις 

προηγούμενες εκκλήσεις του προς την 

Επιτροπή να μεριμνήσει για τη συμμετοχή 

της Ένωσης σε προγράμματα έρευνας και 

ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας που 

αναλαμβάνονται από τα κράτη μέλη ή από 

κοινού με τον κλάδο, κατά περίπτωση, 

όπως αναφέρεται στα άρθρα 185 και 187 

της ΣΛΕΕ· 

21. σημειώνει την πρόθεση της 

Επιτροπής να προτείνει ειδικό πρόγραμμα 

για την έρευνα στον τομέα της άμυνας, με 

ειδικό προϋπολογισμό και κανόνες, στο 

πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ· υπογραμμίζει 

ότι μόνο τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

διαθέσουν πόρους σε ένα κοινό ταμείο 

άμυνας· καλεί την Επιτροπή να περιορίσει 

τη συμβολή της Ένωσης στη διοικητική 

συνδρομή σε προγράμματα έρευνας και 

ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας που 

αναλαμβάνονται και χρηματοδοτούνται 

από τα κράτη μέλη· 
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Παράγραφος 22 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22.  εκφράζει την ικανοποίησή του για 

την πρόταση της Επιτροπής για το EDIDP· 

υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε ενέργεια της 

Ένωσης για τη στήριξη, τον συντονισμό ή 

τη συμπλήρωση ενεργειών των κρατών 

μελών στον τομέα της άμυνας θα πρέπει να 

έχει ως στόχο να συνεισφέρει στη 

σταδιακή διαμόρφωση μιας κοινής 

πολιτικής άμυνας, όπως αναφέρεται, 

μεταξύ άλλων, στο άρθρο 2 παράγραφος 

4 της ΣΛΕΕ, και συνεπώς να συμβάλλει 

στην κοινή ανάπτυξη, τυποποίηση, 

πιστοποίηση και συντήρηση που οδηγούν 

σε προγράμματα συνεργασίας και σε 

υψηλότερο βαθμό διαλειτουργικότητας· 

καλεί την Επιτροπή να προωθήσει όσο το 

δυνατόν ευρύτερα το νέο EDIDP και 

ειδικότερα να ενθαρρύνει τις ΜΜΕ να 

συμμετάσχουν σε κοινά διασυνοριακά 

έργα· 

22.  σημειώνει την πρόταση της 

Επιτροπής για το EDIDP· υπογραμμίζει ότι 

οποιαδήποτε ενέργεια της Επιτροπής για 

τη στήριξη, τον συντονισμό ή τη συνδρομή 

ενεργειών των κρατών μελών στον τομέα 

της άμυνας θα πρέπει να έχει ως στόχο να 

συνεισφέρει στη δημιουργία μιας 

αποδοτικής ευρωπαϊκής αγοράς στον 

τομέα της άμυνας η οποία να παράγει 

στρατιωτική τεχνολογία αποκλειστικά για 

τα κράτη μέλη και όχι για εξαγωγικούς 

σκοπούς, και συνεπώς να συμβάλλει στην 

κοινή ανάπτυξη, τυποποίηση, πιστοποίηση 

και συντήρηση που οδηγούν σε 

προγράμματα συνεργασίας και σε 

υψηλότερο βαθμό διαλειτουργικότητας· 

καλεί την Επιτροπή να προωθήσει όσο το 

δυνατόν ευρύτερα την ιδέα ενός νέου 

μηχανισμού συνεργασίας που θα 

αποσκοπεί στην αποδοτική συνεργασία 

στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, 
και ειδικότερα να ενθαρρύνει τις ΜΜΕ να 

συμμετάσχουν σε κοινά διασυνοριακά 

έργα·  
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 27 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

27. καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο 

και την ΑΕ/ΥΕ να διεξαγάγουν διοργανικό 

διάλογο με το Κοινοβούλιο για την 

προοδευτική διαμόρφωση μιας κοινής 

πολιτικής άμυνας· τονίζει ότι, στο 

πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, θα πρέπει να 

θεσπιστεί ένας ολοκληρωμένος αμυντικός 

προϋπολογισμός της ΕΕ για όλες τις 

εσωτερικές πτυχές της ΚΠΑΑ, και ότι θα 

πρέπει να αναπτυχθεί ένα δόγμα για την 

εφαρμογή του εντός του πεδίου 

εφαρμογής της Συνθήκης της Λισαβόνας· 
υπογραμμίζει την αναγκαιότητα 

αναθεώρησης του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ, 

προκειμένου να διευρυνθεί το φάσμα των 

δράσεων που θεωρείται ότι αποτελούν 

κοινή δαπάνη και να ενθαρρυνθεί η 

συμμετοχή σε αποστολές και επιχειρήσεις 

στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ· 

27. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 

συζητήσει δημοσίως και να αποφασίσει, 

σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 2 

ΣΕΕ, το οποίο απαιτεί ομοφωνία, αν θα 

δρομολογήσει την προοδευτική 

διαμόρφωση μιας κοινής πολιτικής 

άμυνας· υπογραμμίζει την αναγκαιότητα 

αναθεώρησης του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ, 

προκειμένου να διευρυνθεί το φάσμα των 

δράσεων που θεωρείται ότι αποτελούν 

κοινή δαπάνη και να ενθαρρυνθεί η 

συμμετοχή σε αποστολές και επιχειρήσεις 

στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ· 
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Παράγραφος 32 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

32. υπογραμμίζει ότι η μόνιμη 

διαρθρωμένη συνεργασία θα πρέπει να 

αναπτυχθεί εντός του πλαισίου της ΕΕ και 

ότι θα πρέπει να λάβει ουσιαστική στήριξη 

από την Ένωση, με πλήρη σεβασμό των 

αρμοδιοτήτων των κρατών μελών στον 

τομέα της άμυνας· επαναλαμβάνει το 

αίτημά του για κατάλληλη 

χρηματοδότηση της PESCO από τον 

προϋπολογισμό της Ένωσης· εκτιμά ότι η 

συμμετοχή σε όλους τους φορείς και 

οργανισμούς της Ένωσης που εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής της ΚΠΑΑ, 

συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής 

Ακαδημίας Ασφάλειας και Άμυνας 

(ΕΑΑΑ), θα πρέπει να αποτελεί απαίτηση 

στο πλαίσιο της PESCO· επαναλαμβάνει 

το αίτημά του να θεωρηθεί το σύστημα της 

μάχιμης μονάδας της ΕΕ κοινή δαπάνη στο 

πλαίσιο του αναθεωρημένου μηχανισμού 

ΑΘΗΝΑ· 

32. υπογραμμίζει ότι η μόνιμη 

διαρθρωμένη συνεργασία θα πρέπει να 

αναπτυχθεί εντός του πλαισίου της ΕΕ και 

ότι θα πρέπει να λάβει ουσιαστική στήριξη 

από την Ένωση, με πλήρη σεβασμό των 

αρμοδιοτήτων των κρατών μελών στον 

τομέα της άμυνας· εκφράζει τη λύπη του 

για το γεγονός ότι, με την κοινή 

ανακοίνωση σχετικά με τη μόνιμη 

διαρθρωμένη συνεργασία, που υπεγράφη 

στις 13 Νοεμβρίου 2017, τα κράτη μέλη 

δεσμεύονται να αυξήσουν τις αμυντικές 

δαπάνες και να χρησιμοποιούν πόρους 

του προϋπολογισμού της ΕΕ για σκοπούς 

άμυνας· εκτιμά ότι η συμμετοχή σε όλους 

τους φορείς και οργανισμούς της Ένωσης 

που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 

ΚΠΑΑ, συμπεριλαμβανομένης της 

Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Ασφάλειας και 

Άμυνας (ΕΑΑΑ), θα πρέπει να αποτελεί 

απαίτηση στο πλαίσιο της PESCO· 

επαναλαμβάνει το αίτημά του να θεωρηθεί 

το σύστημα της μάχιμης μονάδας της ΕΕ 

κοινή δαπάνη στο πλαίσιο του 

αναθεωρημένου μηχανισμού ΑΘΗΝΑ· 
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2017/2123(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 34 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

34. ζητεί τη δημιουργία ενός 

ολοκληρωμένου στρατηγικού πολιτικο-

στρατιωτικού αρχηγείου της ΕΕ στο 

πλαίσιο της PESCO, το οποίο θα 

αποτελείται από την υπάρχουσα 

Στρατιωτική Δυνατότητα Σχεδιασμού και 

Διεξαγωγής Επιχειρήσεων (MPCC), τη 

Μη Στρατιωτική Δυνατότητα 

Σχεδιασμού και Διεξαγωγής 

Επιχειρήσεων (CPCC) και τη Διεύθυνση 

Διαχείρισης Κρίσεων και Σχεδιασμού 

(CMPD), που θα παρέχει μια πλατφόρμα 

ολοκληρωμένης επιχειρησιακής 

υποστήριξης καθ’ όλη τη διάρκεια του 

κύκλου σχεδιασμού, από την αρχική 

πολιτική σύλληψη έως τα λεπτομερή 

σχέδια· 

34. ζητεί τη δημιουργία ενός 

ολοκληρωμένου στρατιωτικού 

στρατηγικού αρχηγείου της ΕΕ —το οποίο 

θα αποτελείται από την υπάρχουσα 

Στρατιωτική Δυνατότητα Σχεδιασμού και 

Διεξαγωγής Επιχειρήσεων (MPCC) και τη 

Διεύθυνση Διαχείρισης Κρίσεων και 

Σχεδιασμού (CMPD)— που θα παρέχει μια 

πλατφόρμα ολοκληρωμένης 

επιχειρησιακής υποστήριξης καθ’ όλη τη 

διάρκεια του κύκλου σχεδιασμού, από την 

αρχική πολιτική σύλληψη έως τα 

λεπτομερή σχέδια· 
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2017/2123(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 43 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

43. τονίζει ότι η CARD θα πρέπει να 

βασίζεται στη Λευκή Βίβλο της ΕΕ και στο 

CDP και θα πρέπει να καλύπτει το πλήρες 

φάσμα των δυνατοτήτων στον τομέα της 

ΚΠΑΑ, και ιδίως των δυνατοτήτων των 

κρατών μελών που συμμετέχουν στην 

PESCO· θεωρεί ότι η CARD θα πρέπει να 

διατυπώσει μια σειρά συγκεκριμένων 

προτάσεων για να συμπληρωθούν τα κενά 

και να επισημάνει τους τομείς όπου η 

δράση της Ένωσης θα ήταν σκόπιμη, οι 

οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά 

τον σχεδιασμό του προϋπολογισμού της 

ΕΕ για το επόμενο έτος· υπογραμμίζει ότι 

είναι αναγκαίο να συνεργαστούν η 

Επιτροπή και ο ΕΟΑ στον σχεδιασμό των 

ετήσιων προγραμμάτων εργασίας στους 

τομείς των δυνατοτήτων και της έρευνας 

του προτεινόμενου Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Άμυνας· επισημαίνει ότι ο ΕΟΑ θα πρέπει 

να διαδραματίζει διακριτό ρόλο όχι μόνο 

κατά τον σχεδιασμό του προγράμματος 

αλλά και κατά τη διαχείριση των έργων 

που χρηματοδοτούνται από τον δίαυλο 

των δυνατοτήτων· 

43. τονίζει ότι η CARD θα πρέπει να 

βασίζεται στη Λευκή Βίβλο της ΕΕ και στο 

CDP και θα πρέπει να καλύπτει το πλήρες 

φάσμα των δυνατοτήτων στον τομέα της 

ΚΠΑΑ, και ιδίως των δυνατοτήτων των 

κρατών μελών που συμμετέχουν στην 

PESCO· θεωρεί ότι η CARD θα πρέπει να 

διατυπώσει μια σειρά συγκεκριμένων 

προτάσεων για να συμπληρωθούν τα κενά 

και να επισημάνει τους τομείς όπου η 

δράση της Ένωσης θα ήταν σκόπιμη· 

υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να 

συνεργαστούν η Επιτροπή και ο ΕΟΑ στον 

σχεδιασμό των ετήσιων προγραμμάτων 

εργασίας· επισημαίνει ότι ο ΕΟΑ θα πρέπει 

να διαδραματίζει διακριτό ρόλο όχι μόνο 

κατά τον σχεδιασμό του προγράμματος 

αλλά και κατά τη διαχείριση των έργων· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

50. επικροτεί τις δραστηριότητες της 

EUNAVFOR Med και ζητεί από την 

ΑΕ/ΥΕ και τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη 

στήριξη των τοπικών παραγόντων 

ασφάλειας στη νότια ακτή της Μεσογείου· 

50. σημειώνει τις δραστηριότητες της 

EUNAVFOR Med, ζητεί από την ΑΕ/ΥΕ 

και τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη στήριξη 

των τοπικών παραγόντων ασφάλειας στη 

νότια ακτή της Μεσογείου, και ζητεί να 

υπάρχει αυστηρή συμμόρφωση με το 

διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το 

διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, ιδίως κατά τη συνεργασία 

με τη λιβυκή ακτοφυλακή και άλλους 

παράγοντες της Λιβύης· 
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