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8.1.2020 A9-0052/28

Τροπολογία 28
Lars Patrick Berg
εξ ονόματος της Ομάδας ID
Έκθεση A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας
(2019/2135(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπογραμμίζει ότι η στρατηγική 
εταιρική σχέση μεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ έχει 
θεμελιώδη σημασία για την αντιμετώπιση 
των προκλήσεων ασφάλειας που 
αντιμετωπίζουν η Ευρώπη και οι 
γειτονικές της χώρες· τονίζει ότι η 
στρατηγική αυτονομία της ΕΕ δεν 
σημαίνει αμφισβήτηση του ΝΑΤΟ και δεν 
υπονομεύει την τρέχουσα αρχιτεκτονική 
ασφάλειας στην Ευρώπη· τονίζει ότι μια 
ισχυρότερη Ευρώπη ενισχύει το ΝΑΤΟ 
και επιτρέπει στην ΕΕ να αντιμετωπίσει 
περισσότερες παγκόσμιες προκλήσεις από 
κοινού με το ΝΑΤΟ·

16. υπογραμμίζει ότι η στρατηγική 
εταιρική σχέση μεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ έχει 
θεμελιώδη σημασία για την αντιμετώπιση 
των προκλήσεων ασφάλειας που 
αντιμετωπίζουν η Ευρώπη και οι 
γειτονικές της χώρες· τονίζει ότι η 
στρατηγική αυτονομία της ΕΕ σημαίνει 
ενδεχομένως αμφισβήτηση του ΝΑΤΟ· 
τονίζει ότι μια ισχυρή Ευρώπη ενισχύει το 
ΝΑΤΟ·
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8.1.2020 A9-0052/29

Τροπολογία 29
Lars Patrick Berg
εξ ονόματος της Ομάδας ID
Έκθεση A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας
(2019/2135(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. χαιρετίζει τα επιτεύγματα των 
τελευταίων πέντε ετών όσον αφορά την 
ενίσχυση της ΚΠΑΑ και ζητεί από το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
αναπτύξουν περαιτέρω την ικανότητα της 
Ένωσης να δρα ως παγκόσμιος εταίρος 
εκπροσωπώντας τα συμφέροντα των 
πολιτών της Ένωσης και ενεργώντας ως 
μια θετική δύναμη στις διεθνείς σχέσεις·

deleted
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8.1.2020 A9-0052/30

Τροπολογία 30
Lars Patrick Berg
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας
(2019/2135(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. εκτιμά πως η ευρωπαϊκή 
στρατηγική αυτονομία βασίζεται στην 
ικανότητα της Ένωσης να αυξήσει την 
ελευθερία της να αξιολογεί την αυτόνομη 
επιχειρησιακή της ικανότητα, έννοια που 
περιλαμβάνει αξιόπιστες στρατιωτικές 
δυνάμεις, βιομηχανική ικανότητα 
παραγωγής των απαραίτητων 
εξοπλισμών για τις δυνάμεις της, και 
πολιτική ικανότητα να λαμβάνει 
αποφάσεις όταν το απαιτούν οι 
περιστάσεις, και απηχεί τον στόχο της 
ανάληψης μεγαλύτερου μεριδίου ευθύνης 
για την ασφάλεια της Ευρώπης, ώστε να 
υπερασπίζεται τα κοινά συμφέροντα και 
αξίες της, με τους εταίρους της όποτε 
είναι δυνατόν αλλά και μόνη όποτε 
χρειαστεί· τονίζει ότι η ενεργειακή 
ασφάλεια είναι ένα σημαντικό στοιχείο 
για την επίτευξη στρατηγικής 
αυτονομίας· πιστεύει θερμά ότι η 
ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία θα 
πρέπει να περιλαμβάνει την ικανότητα 
ανάπτυξης στρατιωτικών δυνάμεων στην 
περιφέρεια της ΕΕ·

21. εκτιμά πως η ευρωπαϊκή 
στρατηγική αυτονομία βασίζεται στην 
ικανότητα των κρατών μελών να 
αυξήσουν την ελευθερία τους να 
αξιολογούν την αυτόνομη επιχειρησιακή 
ικανότητα·
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8.1.2020 A9-0052/31

Τροπολογία 31
Lars Patrick Berg
εξ ονόματος της Ομάδας ID
Έκθεση A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας
(2019/2135(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. τονίζει ότι, για να αυξηθεί η 
στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, τα κράτη 
μέλη πρέπει να αυξήσουν τις αμυντικές 
δαπάνες τους και να επιδιώξουν ως στόχο 
ένα 2 % του ΑΕΠ· εκτιμά ότι οι αυξημένες 
επενδύσεις στην ασφάλεια και την άμυνα 
αποτελούν ζήτημα απόλυτης 
προτεραιότητας για τα κράτη μέλη και την 
ΕΕ και ότι η αλληλεγγύη και η συνεργασία 
στον τομέα της άμυνας θα πρέπει να 
αποτελέσουν τον κανόνα·

24. τονίζει ότι, για να αυξηθεί η 
στρατηγική αυτονομία, τα κράτη μέλη 
πρέπει να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες 
τους και να επιδιώξουν ως στόχο ένα 2 % 
του ΑΕΠ· εκτιμά ότι οι αυξημένες 
επενδύσεις στην ασφάλεια και την άμυνα 
αποτελούν ζήτημα απόλυτης 
προτεραιότητας για τα κράτη μέλη και ότι 
η αλληλεγγύη και η συνεργασία στον 
τομέα της άμυνας θα πρέπει να 
αποτελέσουν τον κανόνα·
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8.1.2020 A9-0052/32

Τροπολογία 32
Lars Patrick Berg
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας
(2019/2135(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 48

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

48. υπογραμμίζει ότι το επανειλημμένα 
παρατηρούμενο πρόβλημα των ενόπλων 
δυνάμεων των κρατών όπου επεμβαίνει η 
ΕΕ είναι η έλλειψη εξοπλισμού, που 
συνιστά τροχοπέδη για την επιτυχία των 
εκπαιδευτικών αποστολών· διαπιστώνει τη 
δυσκολία έγκαιρης προμήθειας του 
κατάλληλου εξοπλισμού λόγω ιδίως των 
δυσκίνητων διαδικασιών στις δημόσιες 
συμβάσεις· εκτιμά πως η επίτευξη 
θετικών αποτελεσμάτων στην κατάρτιση 
και την παροχή συμβουλών σε ένοπλες 
δυνάμεις τρίτων χωρών δεν θα είναι 
μακροπρόθεσμα εφικτή εάν δεν υπάρχει 
δυνατότητα να συνοδεύονται οι 
προσπάθειες αυτές από αξιόλογα και 
συντονισμένα προγράμματα παροχής 
εξοπλισμού· χαιρετίζει την πρωτοβουλία 
«Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη 
της ασφάλειας και της ανάπτυξης» 
(CBSD) η οποία οδήγησε στην 
αναθεώρηση του μηχανισμού συμβολής 
στη σταθερότητα και την ειρήνη (ICSP+) 
το 2017, γεγονός που επέτρεψε τη 
χρηματοδότηση εκπαιδευτικών δράσεων 
καθώς και την παροχή μη θανατηφόρου 
εξοπλισμού στις ένοπλες δυνάμεις τρίτων 
χωρών· διαπιστώνει ότι μέχρι σήμερα 
έχουν εκτελεστεί τρία έργα, στο Μάλι, 
στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και 
στην Μπουρκίνα Φάσο· τονίζει την 
μεγάλη ζήτηση από τους τοπικούς 

48. υπογραμμίζει ότι το επανειλημμένα 
παρατηρούμενο πρόβλημα των ενόπλων 
δυνάμεων των κρατών όπου επεμβαίνει η 
ΕΕ είναι η έλλειψη εξοπλισμού, που 
συνιστά τροχοπέδη για την επιτυχία των 
εκπαιδευτικών αποστολών· διαπιστώνει τη 
δυσκολία έγκαιρης προμήθειας του 
κατάλληλου εξοπλισμού λόγω ιδίως των 
δυσκίνητων διαδικασιών στις δημόσιες 
συμβάσεις και συνεπώς αμφισβητεί το 
κατά πόσον συνιστάται η ανάληψη 
τέτοιων αποστολών·
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πληθυσμούς για στήριξη στον τομέα της 
εκπαίδευσης και της παροχής 
εξοπλισμού·
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8.1.2020 A9-0052/33

Τροπολογία 33
Lars Patrick Berg
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας
(2019/2135(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 65

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

65. διαπιστώνει ότι οι αμυντικές και 
διαστημικές βιομηχανίες βρίσκονται 
αντιμετωπίζουν πρωτοφανή παγκόσμιο 
ανταγωνισμό και μείζονες τεχνολογικές 
προκλήσεις λόγω των αναδυόμενων 
τεχνολογιών αιχμής (ρομποτική, τεχνητή 
νοημοσύνη, κυβερνοτεχνολογία κ.λπ.)·

65. διαπιστώνει ότι οι αμυντικές και 
διαστημικές βιομηχανίες βρίσκονται 
αντιμετωπίζουν πρωτοφανή παγκόσμιο 
ανταγωνισμό και μείζονες τεχνολογικές 
προκλήσεις λόγω των αναδυόμενων 
τεχνολογιών αιχμής (ρομποτική, τεχνητή 
νοημοσύνη, κυβερνοτεχνολογία κ.λπ.)· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
ανταγωνιστικές εταιρείες από χώρες 
εκτός της ΕΕ χρηματοδοτούνται άμεσα 
και έμμεσα από προγράμματα έρευνας 
και ανάπτυξης της ΕΕ· ζητεί τη θέσπιση 
περιοριστικών κριτηρίων για να μπορούν 
αποκλειστικά εταιρείες στην ΕΕ να έχουν 
πρόσβαση σε αυτά τα κονδύλια·
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8.1.2020 A9-0052/34

Τροπολογία 34
Lars Patrick Berg
εξ ονόματος της Ομάδας ID
Έκθεση A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας
(2019/2135(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 68

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

68. σημειώνει με ικανοποίηση την 
πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 
2ας Μαΐου 2018, περί δημιουργίας μιας 
γραμμής του προϋπολογισμού ύψους 13 
δισεκατομμυρίων ευρώ για την αμυντική 
συνεργασία στο επόμενο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ), με σκοπό 
τη στήριξη της συνεργατικής έρευνας και 
ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα της 
άμυνας· διαπιστώνει ότι η πρόταση, η 
οποία αντικατοπτρίζει μια άνευ 
προηγουμένου δέσμευση της Επιτροπής, 
εξακολουθεί να υπόκειται στην ομόφωνη 
έγκριση των κρατών μελών στο πλαίσιο 
του επόμενου ΠΔΠ και στη συνέχεια στην 
έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

68. σημειώνει  την πρόταση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 2ας Μαΐου 
2018, περί δημιουργίας μιας γραμμής του 
προϋπολογισμού ύψους 13 
δισεκατομμυρίων ευρώ για την αμυντική 
συνεργασία στο επόμενο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο(ΠΔΔ), παρόλο που 
θα πρέπει τα εν λόγω κονδύλια να 
διατεθούν σε άλλους τομείς, όπως η 
καταπολέμηση της μαζικής και 
ανεξέλεγκτης μετανάστευσης·
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8.1.2020 A9-0052/35

Τροπολογία 35
Lars Patrick Berg
εξ ονόματος της Ομάδας ID
Έκθεση A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας
(2019/2135(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 102

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

102. υπενθυμίζει τον θεμελιώδη ρόλο 
του ΝΑΤΟ στη συλλογική άμυνα, όπως 
αυτός αναγνωρίζεται ρητά στη Συνθήκη 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· είναι πεπεισμένο ότι η 
στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-ΝΑΤΟ 
είναι ουσιαστικής σημασίας για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων στον 
τομέα της ασφάλειας με τις οποίες 
βρίσκονται αντιμέτωπες η Ευρώπη και οι 
γειτονικές της χώρες· εκτιμά πως η 
συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ θα πρέπει να 
ενισχυθεί αμοιβαία, να συνεκτιμά πλήρως 
τα ειδικά χαρακτηριστικά και το ρόλο 
καθενός από τους δυο θεσμούς, και να 
συνεχιστεί με πλήρη σεβασμό των αρχών 
της συμμετοχικότητας και της 
αμοιβαιότητας και της αυτονομίας και 
των δυο οργανισμών στη λήψη 
αποφάσεων, ιδίως όποτε θίγονται κοινά ή 
ενωσιακά συμφέροντα· επικροτεί τη 
συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ μέσω της 
άσκησης Defender-Europe 20 και εκτιμά 
ότι η άσκηση αποτελεί πραγματική 
ευκαιρία προκειμένου αφενός να 
δοκιμαστεί η ικανότητα της Ευρώπης να 
ανταποκρίνεται σε επιθετικές ενέργειες, 
και αφετέρου να τεθούν υπό εξέταση οι 
εξελίξεις και οι βελτιώσεις στη 
διασυνοριακή και στρατιωτική 
κινητικότητα·

102. υπενθυμίζει τον θεμελιώδη ρόλο 
του ΝΑΤΟ στη συλλογική άμυνα·
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8.1.2020 A9-0052/36

Τροπολογία 36
Lars Patrick Berg
εξ ονόματος της Ομάδας ID
Έκθεση A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας
(2019/2135(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 114

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

114. επισημαίνει ότι παράλληλα με το 
σεβασμό προς τις παραδόσεις 
στρατιωτικής ουδετερότητας αρκετών 
κρατών μελών, ζωτική είναι η εξασφάλιση 
της στήριξης των πολιτών της ΕΕ, για τις 
πολιτικές φιλοδοξίες της αμυντικής 
πολιτικής της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι, 
σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες 
δημοσκοπήσεις, τα τρία τέταρτα των 
πολιτών της ΕΕ τάσσονται υπέρ της 
αύξησης της συνεργασίας μεταξύ των 
κρατών μελών σε θέματα ασφάλειας και 
άμυνας, υποστηρίζοντας έτσι μια κοινή 
πολιτική ασφάλειας και άμυνας για τα 
κράτη μέλη, σε ποσοστό που παραμένει 
πάνω από το 70 % από το 2004·

114. επισημαίνει ότι παράλληλα με το 
σεβασμό προς τις παραδόσεις 
στρατιωτικής ουδετερότητας αρκετών 
κρατών μελών, ζωτική είναι η εξασφάλιση 
της στήριξης των πολιτών των κρατών 
μελών της ΕΕ, για τις πολιτικές φιλοδοξίες 
της αμυντικής πολιτικής της ΕΕ· 
υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με τις πλέον 
πρόσφατες δημοσκοπήσεις, τα τρία 
τέταρτα των πολιτών της ΕΕ τάσσονται 
υπέρ της αύξησης της συνεργασίας μεταξύ 
των κρατών μελών σε θέματα ασφάλειας 
και άμυνας, υποστηρίζοντας έτσι μια κοινή 
πολιτική ασφάλειας και άμυνας για τα 
κράτη μέλη, σε ποσοστό που παραμένει 
πάνω από το 70 % από το 2004·
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8.1.2020 A9-0052/37

Τροπολογία 37
Lars Patrick Berg
εξ ονόματος της Ομάδας ID
Έκθεση A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας
(2019/2135(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 118

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

118. τονίζει ότι η επικείμενη Διάσκεψη 
για το Μέλλον της Ευρώπης θα πρέπει να 
περιλαμβάνει προβληματισμούς για το 
μέλλον της Ευρωπαϊκής Αμυντικής 
Ένωσης, ειδικότερα δε ως προς την ανάγκη 
να συγκροτηθεί μια ευρωπαϊκή δύναμη 
επέμβασης με επαρκώς αποτελεσματικές 
αμυντικές ικανότητες για τη διατήρηση 
της ειρήνης και την πρόληψη των 
συγκρούσεων, καθώς και για την 
ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας, 
σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων 
Εθνών και τις αποστολές που ορίζονται 
στο άρθρο 43 παράγραφος 1 της ΣΕΕ·

118. τονίζει ότι η επικείμενη Διάσκεψη 
για το Μέλλον της Ευρώπης θα πρέπει να 
περιλαμβάνει προβληματισμούς για το 
μέλλον της Ευρωπαϊκής Αμυντικής 
Ένωσης, ειδικότερα δε ως προς την ανάγκη 
να συγκροτηθεί μια ευρωπαϊκή δύναμη 
επέμβασης·
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