
 

AM\1150622EL.docx  PE618.426v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.4.2018 A8-0112/1 

Τροπολογία  1 

Jordi Solé 
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Έκθεση A8-0112/2018 

Marietje Schaake 

Εφαρμογή των μηχανισμών χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης της Ένωσης: ενδιάμεση 

αναθεώρηση του 2017 και αρχιτεκτονική της μελλοντικής πολιτικής μετά το 2020 

2017/2280(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 88 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

88. υπογραμμίζει ότι ο μηχανισμός 

αυτός επιτρέπει πλέον στην ΕΕ να 

χρηματοδοτεί δράσεις εκπαίδευσης 

καθώς και την παροχή μη φονικού 

εξοπλισμού (όπως συστήματα 

πληροφορικής, νοσοκομεία, κ.ά.) στις 

ένοπλες δυνάμεις τρίτων χωρών για την 

αντιμετώπιση επειγουσών, 

βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων 

αναγκών, στο πλαίσιο της υλοποίησης 

των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης·  

88. πιστεύει ότι ο κανονισμός IcSP για 

την περίοδο μετά το 2020 δεν θα πρέπει 

να περιλαμβάνει τη στρατιωτική 

συνιστώσα της βοήθειας στην ανάπτυξη 

ικανοτήτων για τη στήριξη της 

ασφάλειας και της ανάπτυξης (CBSD) 

που προσφέρεται στις χώρες εταίρους, 

εφόσον κάτι τέτοιο θα αποδυνάμωνε 

πολιτικά το μοναδικό μέσο που διαθέτει η 

ΕΕ για τη μη στρατιωτική πρόληψη 

συγκρούσεων· υπενθυμίζει επίσης ότι η 

χρηματοδότηση της CBSD στο πλαίσιο 

του υφιστάμενου IcSP δεν είναι σύμφωνη 

με το άρθρο 209 της ΣΛΕΕ, τη σχετική 

νομολογία του ΔΕΕ ή με τα όρια των 

στρατιωτικών δαπανών που επιβάλλονται 

από το άρθρο 41 παράγραφος 2 της ΣΕΕ· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  88α. καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ 

να διατηρήσουν έναν ενιαίο, ειδικό 

μηχανισμό για τη μη στρατιωτική 

πρόληψη συγκρούσεων και την ταχεία μη 

στρατιωτική αντιμετώπιση κρίσεων, 

διατηρώντας τον IcSP ως ξεχωριστό 

μέσο της αρχιτεκτονικής της περιόδου 

μετά το 2020· τονίζει ότι η διατήρηση του 

IcSP έχει καθοριστική σημασία για την 

εξασφάλιση της αξιοπιστίας της Ένωσης, 

ιδίως όσον αφορά τη δέσμευσή της στην 

ειρήνη και την ασφάλεια· ζητεί 

επιτακτικά από την Επιτροπή και την 

ΕΥΕΔ να λάβουν υπόψη την αυξανόμενη 

ζήτηση για τη μη στρατιωτική πρόληψη 

συγκρούσεων στην ευρωπαϊκή γειτονία με 

τον τριπλασιασμό των πόρων που 

διατίθενται για αυτή τη δράση, με στόχο 

ιδίως τη χρηματοδότηση πρωτοβουλιών 

στους τομείς της διαμεσολάβησης, του 

διαλόγου και της συμφιλίωσης· 

υπογραμμίζει ότι αυτή η αύξηση δεν θα 

πρέπει να αποβαίνει εις βάρος της μη 

στρατιωτικής πρόληψης των 

συγκρούσεων και της οικοδόμησης της 

ειρήνης σε άλλες περιοχές·  
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Πρόταση ψηφίσματος 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

121. εκτιμά την προσήλωση της ΕΕ σε 

θέματα όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η 

δημοκρατία και η υποστήριξη της 

κοινωνίας των πολιτών, καθώς και σε 

διάφορους στόχους και επιδιώξεις, όπως 

επίσης στην ειδική πολιτική και 

στρατηγική αξία των υφιστάμενων μέσων· 

υπογραμμίζει ότι η μεταρρύθμιση δεν θα 

πρέπει να υπονομεύει τους στόχους 

εκάστου μηχανισμού· αντιλαμβάνεται την 

ιδιαιτερότητα ως προς τους στόχους και 

την εφαρμογή που έχουν ο ΕΜΓ, ο ΜΠΒ ΙΙ 

και το EIDHR και θεωρεί, συνεπώς, ότι οι 

μηχανισμοί αυτοί θα πρέπει να 

παραμείνουν ανεξάρτητοι λόγω 

στρατηγικών και πολιτικών εκτιμήσεων· 

121. εκτιμά την προσήλωση της ΕΕ σε 

θέματα όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η 

δημοκρατία και η υποστήριξη της 

κοινωνίας των πολιτών, καθώς και σε 

διάφορους στόχους και επιδιώξεις, όπως 

επίσης στην ειδική πολιτική και 

στρατηγική αξία των υφιστάμενων μέσων· 

υπογραμμίζει ότι η μεταρρύθμιση δεν θα 

πρέπει να υπονομεύει τους στόχους 

εκάστου μηχανισμού· αντιλαμβάνεται την 

ιδιαιτερότητα ως προς τους στόχους και 

την εφαρμογή που έχουν ο ΕΜΓ, ο ΜΠΒ 

ΙΙ, ο IcSP και το EIDHR και θεωρεί, 

συνεπώς, ότι οι μηχανισμοί αυτοί θα 

πρέπει να παραμείνουν ανεξάρτητοι λόγω 

στρατηγικών και πολιτικών εκτιμήσεων· 
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