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5.12.2018 A8-0392/23 

Τροπολογία  23 

Tamás Meszerics 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0392/2018 

David McAllister 

Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 

Ασφάλειας 

(2018/2097(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. καλεί την ΕΥΕΔ, την Επιτροπή, το 

Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να 

ενεργήσουν με τρόπο στρατηγικό, βάσει 

ολοκληρωμένης προσέγγισης και 

χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που έχουν 

στη διάθεσή τους, μεταξύ των οποίων τα 

εμπορικά, αναπτυξιακά, διπλωματικά, μη 

στρατιωτικά και στρατιωτικά εργαλεία της 

κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας 

(ΚΠΑΑ), καθώς και τη στρατηγική 

επικοινωνία και τη δημόσια διπλωματία, 

προκειμένου να ενισχυθεί η γεωπολιτική 

επιρροή και η συνολική εικόνα της ΕΕ 

στον κόσμο και να προστατευθούν τα 

συμφέροντά της, μεταξύ άλλων με την 

ενίσχυση της οικονομικής κυριαρχίας και 

της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ· 
υπογραμμίζει τον συμπληρωματικό ρόλο 

που μπορούν να έχουν οι περιβαλλοντικές, 

πολιτιστικές, ακαδημαϊκές και άλλες 

«εναλλακτικές» μορφές διπλωματίας στην 

εν λόγω διαδικασία· 

8. καλεί την ΕΥΕΔ, την Επιτροπή, το 

Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να 

ενεργήσουν με τρόπο στρατηγικό, βάσει 

ολοκληρωμένης προσέγγισης και 

χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που έχουν 

στη διάθεσή τους, μεταξύ των οποίων τα 

εμπορικά, αναπτυξιακά, διπλωματικά, μη 

στρατιωτικά και στρατιωτικά εργαλεία της 

κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας 

(ΚΠΑΑ), καθώς και τη στρατηγική 

επικοινωνία και τη δημόσια διπλωματία, 

προκειμένου να ενισχυθεί η συμβολή της 

ΕΕ στη διεθνή ασφάλεια, σταθερότητα 

και ειρήνη· υπογραμμίζει τον 

συμπληρωματικό ρόλο που μπορούν να 

έχουν οι περιβαλλοντικές, πολιτιστικές, 

ακαδημαϊκές και άλλες «εναλλακτικές» 

μορφές διπλωματίας στην εν λόγω 

διαδικασία· 
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5.12.2018 A8-0392/24 

Τροπολογία  24 

Tamás Meszerics 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0392/2018 

David McAllister 

Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 

Ασφάλειας 

(2018/2097(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

24. πιστεύει ότι, παρά τη σημασία 

τους, η ήπια ισχύς και η δημιουργία 

θεσμών δεν μπορούν να αρκούν από μόνα 

τους για να επιδράσουν σε έναν κόσμο 

στον οποίο η πολιτική της ισχύος και η 

ωμή δύναμη είναι όλο και πιο 

σημαντικές· πιστεύει ότι η 

αποτελεσματικότητα της εξωτερικής 

πολιτικής της ΕΕ θα εξαρτηθεί εν τέλει, 

σε μεγάλο βαθμό, από τον 

αποτελεσματικό συνδυασμό εργαλείων 

σκληρής και ήπιας ισχύος, 

συμπεριλαμβανομένου του ανοικτού 

διαλόγου, από την ικανότητά της να δίνει 

το παράδειγμα και από τους πόρους και 

τις δυνατότητες που την στηρίζουν, 

συμπεριλαμβανομένων επαρκών 

χρηματοδοτικών πόρων, 

αποτελεσματικής πολυμερούς 

προσέγγισης, συνδυασμού ήπιας ισχύος 

και αξιόπιστης σκληρής ισχύος, 

συγκέντρωσης στρατιωτικών 

ικανοτήτων, και προθυμίας των κρατών 

μελών να εκχωρούν τη λήψη αποφάσεων 

στο πλαίσιο αυτό, καθώς και να 

συνεργάζονται με το ΝΑΤΟ και άλλες 

χώρες που συμμερίζονται τις ίδιες 

απόψεις· 

24. πιστεύει ότι, με την ΚΠΑΑ, η 

Ένωση έχει επίσης δυνητικά ένα 

αποτελεσματικό στρατιωτικό μέσο στη 

διάθεσή της και έχει τη δυνατότητα να 

συμβάλει σημαντικά στη διεθνή ασφάλεια 

και σταθερότητα· υπογραμμίζει την 

ύψιστη σημασία της ανάπτυξης 

πολιτικών και ολοκληρωμένων 

στρατηγικών για τις εν εξελίξει ένοπλες 

συγκρούσεις· πιστεύει ότι, σύμφωνα με τη 

Συνθήκη και τις σχετικές έννοιες και 

στρατηγικές της Ένωσης, η στρατιωτική 

ΚΠΑΑ μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο 

στο πλαίσιο μιας ευρύτερης πολιτικής 

στρατηγικής απέναντι σε μια σύγκρουση· 

υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί 

σημαντικά η στρατιωτική ΚΠΑΑ, 

τερματίζοντας τις ειδικές δομές και 

καθιστώντας τη συνεργασία μεταξύ των 

ενόπλων δυνάμεων των κρατών μελών 

μόνιμη, όπου αυτό απαιτείται, για την 

επίτευξη των στρατιωτικών καθηκόντων 

όπως ορίζεται από τη Συνθήκη· ζητεί, 

επίσης, η συγκέντρωση και η κοινή 

χρήση να καταστούν ο κανόνας και όχι η 

εξαίρεση κατά την εργασία για τη 

βελτίωση των στρατιωτικών ικανοτήτων· 
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5.12.2018 A8-0392/25 

Τροπολογία  25 

Tamás Meszerics 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0392/2018 

David McAllister 

Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 

Ασφάλειας 

(2018/2097(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 24α. εκτιμά ότι η προτιμώμενη 

πολιτική απάντηση της Ένωσης στους 

αναδυόμενους κινδύνους, συγκρούσεις 

και απειλές θα πρέπει να παραμείνει μη 

στρατιωτική· εκφράζει τη βαθιά λύπη του 

για τη σημαντική μείωση κατά τα δύο 

τρίτα των κονδυλίων που διατίθενται για 

την πρόληψη των συγκρούσεων με μη 

στρατιωτικά μέσα και την οικοδόμηση 

ειρήνης για το ΠΔΠ 2021-2027, σε 

σύγκριση με τις τρέχουσες 

δημοσιονομικές προοπτικές· ζητεί 

επιτακτικά από το Συμβούλιο και την 

Επιτροπή να επανεξετάσουν τη θέση 

αυτή και να διπλασιάσουν τις επενδύσεις 

για την πρόληψη των συγκρούσεων με μη 

στρατιωτικά μέσα, στο επόμενο ΠΔΠ· 

ζητεί επίσης τη σημαντική ενίσχυση των 

μη στρατιωτικών ενεργειών ΚΠΑΑ σε 

επιχειρησιακό επίπεδο· υπενθυμίζει ότι, 

σύμφωνα με τη Συνθήκη, καθήκον του μη 

στρατιωτικού σκέλους της ΚΠΑΑ είναι η 

διαχείριση κρίσεων και η σταθεροποίηση 

των θεσμών σε εύθραυστες χώρες που 

βρίσκονται σε μεταπολεμικό στάδιο και 

όχι η διαχείριση της μετανάστευσης· 
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5.12.2018 A8-0392/26 

Τροπολογία  26 

Tamás Meszerics 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0392/2018 

David McAllister 

Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 

Ασφάλειας 

(2018/2097(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. εκφράζει την ικανοποίησή του για 

την ενισχυμένη αμυντική συνεργασία 

μεταξύ των κρατών μελών και για τα 

μέτρα που έχουν ληφθεί για να αυξηθεί η 

στρατιωτική αυτονομία της ΕΕ, δηλαδή 

δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ενιαίου 

κέντρου επιχειρήσεων στις Βρυξέλλες για 

τις ευρωπαϊκές αποστολές στρατιωτικής 

εκπαίδευσης, καθώς και για την άρση των 

εμποδίων στην ανάπτυξη μάχιμων 

μονάδων της ΕΕ· πιστεύει ότι η καθιέρωση 

μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας 

(PESCO) για τα αμυντικά έργα και η 

συντονισμένη ετήσια επανεξέταση 

αμυντικών θεμάτων (CARD) θα 

βοηθήσουν τα κράτη μέλη να εμβαθύνουν 

την αμυντική συνεργασία τους και να 

δαπανούν αποτελεσματικότερα τους 

αμυντικούς προϋπολογισμούς τους· 

εκφράζει την ικανοποίησή του για την 

πρόταση της ΑΕ/ΥΕ για ένα ευρωπαϊκό 

μέσο για την ειρήνη και το νέο πλαίσιο για 

τις μη στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ, 

καθώς και για τη δέσμευση για 

προώθηση της στρατιωτικής 

κινητικότητας με σκοπό την αναβάθμιση 
της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, 

μεταξύ άλλων μέσω της Ευρωπαϊκής 

Πρωτοβουλίας Παρέμβασης· θεωρεί ότι η 

ανάπτυξη μιας ισχυρής αμυντικής 

25. εκφράζει την ικανοποίησή του για 

την ενισχυμένη αμυντική συνεργασία 

μεταξύ των κρατών μελών και για τα 

μέτρα που έχουν ληφθεί για να ενισχυθεί η 

ΚΠΑΑ, δηλαδή δημιουργία ενός 

ευρωπαϊκού ενιαίου κέντρου επιχειρήσεων 

στις Βρυξέλλες για τις ευρωπαϊκές 

αποστολές στρατιωτικής εκπαίδευσης, 

καθώς και για την άρση των εμποδίων 

στην ανάπτυξη μάχιμων μονάδων της ΕΕ· 

πιστεύει ότι η καθιέρωση μόνιμης 

διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO) για 

τα αμυντικά έργα και η συντονισμένη 

ετήσια επανεξέταση αμυντικών θεμάτων 

(CARD) θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να 

εμβαθύνουν την αμυντική συνεργασία τους 

και να δαπανούν αποτελεσματικότερα τους 

αμυντικούς προϋπολογισμούς τους· 

εκφράζει την ικανοποίησή του για την 

πρόταση της ΑΕ/ΥΕ για ένα ευρωπαϊκό 

μέσο για την ειρήνη και το νέο πλαίσιο για 

ένα μη στρατιωτικό σύμφωνο ΚΠΑΑ· 

θεωρεί ότι η ανάπτυξη αποτελεσματικής 

συνεργασίας εντός της ευρωπαϊκής 

αμυντικής βιομηχανίας έχει τη 

δυνατότητα να ενισχύσει και να 

δημιουργήσει τις ικανότητες που 

απαιτούνται για στρατιωτικές 

επιχειρήσεις ΚΠΑΑ, 

συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων 
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βιομηχανίας ενισχύει την τεχνολογική 

ανεξαρτησία της ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω 

της προώθησης μιας ενιαίας αγοράς για 

προϊόντα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, 

για την οποία οι ικανότητες της ΕΕ 

πρέπει να αυξηθούν· 

ασφάλειας στον κυβερνοχώρο· 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/27 

Τροπολογία  27 

Tamás Meszerics 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0392/2018 

David McAllister 

Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 

Ασφάλειας 

(2018/2097(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 26 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

26. πιστεύει ότι η ικανότητα 

αποστολής στρατιωτικών 

εμπειρογνωμόνων και στρατιωτικών 

δυνάμεων σε συγκρούσεις σε όλο τον 

κόσμο με σκοπό την προώθηση της 

ειρήνης και της σταθερότητας αποτελεί 

ουσιαστική προϋπόθεση για να καταστεί η 

ΕΕ αξιόπιστη πολιτική δύναμη που θα 

είναι σε θέση να διαρθρώσει την πρόληψη 

των ένοπλων συγκρούσεων, την επιβολή 

των ειρηνευτικών συμφωνιών και τη 

σταθεροποίηση εύθραυστων καταστάσεων 

μετά από συγκρούσεις· καλεί την ΕΥΕΔ 

και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν επαρκείς 

μη στρατιωτικές και στρατιωτικές 

ικανότητες, οι οποίες θα καλύπτουν όλο το 

φάσμα επίγειων, εναέριων, διαστημικών, 

θαλάσσιων και ψηφιακών δυνατοτήτων, 

και να εργαστούν για την ανάπτυξη ενός 

νομικά δεσμευτικού μέσου για πλήρως 

αυτόνομα οπλικά συστήματα με σκοπό την 

προάσπιση των στόχων της Συνθήκης· 

τονίζει τη σημασία της εν εξελίξει 

συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και του ΝΑΤΟ, όπως 

επισημαίνεται στην παγκόσμια στρατηγική 

της ΕΕ και στην κοινή δήλωση ΕΕ-ΝΑΤΟ· 

τονίζει ότι η περαιτέρω ανάπτυξη της 

αμυντικής ένωσης θα πρέπει να 

συμπληρώνει τους στόχους των 

26. πιστεύει ότι η ικανότητα 

αποστολής στρατιωτικών 

εμπειρογνωμόνων και στρατιωτικών 

δυνάμεων σε συγκρούσεις σε όλο τον 

κόσμο με σκοπό την προώθηση της 

ειρήνης και της σταθερότητας αποτελεί 

ουσιαστική προϋπόθεση για να καταστεί η 

ΕΕ αξιόπιστη πολιτική δύναμη που θα 

είναι σε θέση να διαρθρώσει την πρόληψη 

των ένοπλων συγκρούσεων, την επιβολή 

των ειρηνευτικών συμφωνιών και τη 

σταθεροποίηση εύθραυστων καταστάσεων 

μετά από συγκρούσεις· καλεί την ΕΥΕΔ 

και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν επαρκείς 

μη στρατιωτικές και στρατιωτικές 

ικανότητες, οι οποίες θα καλύπτουν όλο το 

φάσμα επίγειων, εναέριων, διαστημικών, 

θαλάσσιων και ψηφιακών δυνατοτήτων, 

και να εργαστούν για την ανάπτυξη ενός 

νομικά δεσμευτικού μέσου που θα 

απαγορεύει τα πλήρως αυτόνομα οπλικά 

συστήματα με σκοπό την προάσπιση των 

στόχων της Συνθήκης· τονίζει τη σημασία 

της εν εξελίξει συνεργασίας μεταξύ της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, όπως 

επισημαίνεται στην παγκόσμια στρατηγική 

της ΕΕ και στην κοινή δήλωση ΕΕ-ΝΑΤΟ· 

τονίζει ότι η περαιτέρω ανάπτυξη της 

αμυντικής ένωσης θα πρέπει να 

συμπληρώνει τους στόχους των 
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