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Τροπολογία 327
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής του Ιουνίου 2017 για τη 
σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας 
(EDF) που θα ενθαρρύνει τη συνεργασία 
μεταξύ των κρατών μελών και θα 
στηρίξει την ευρωπαϊκή αμυντική 
βιομηχανία· διαπιστώνει ότι η πρόταση 
αποτελεί την πρώτη πρωτοβουλία για την 
οποία χρησιμοποιούνται ενωσιακά 
κονδύλια για την απευθείας στήριξη 
αμυντικών σχεδίων· αναγνωρίζει ότι 
τούτο είναι ένα σημαντικό βήμα προς την 
Ευρώπη της άμυνας, τόσο από πολιτική 
όσο και από βιομηχανική άποψη· 
σημειώνει ότι αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Άμυνας θα μπορούσε να χρηματοδοτεί 
καθοριστικά έργα, όπως το μελλοντικό 
ευρωπαϊκό αεροσκάφος, το μελλοντικό 
ευρωπαϊκό άρμα μάχης ή μια ευρωπαϊκή 
αντιπυραυλική άμυνα· σημειώνει ότι το 
πρόγραμμα εργασίας του 2019 για την 
προπαρασκευαστική ενέργεια θα αφορά 
τον έλεγχο του ηλεκτρομαγνητικού 
φάσματος και τις μελλοντικές 
επαναστατικές τεχνολογίες στον τομέα 
της άμυνας, δύο βασικούς τομείς για τη 
μακροπρόθεσμη διατήρηση της 
τεχνολογικής ανεξαρτησίας της 
Ευρώπης· επικροτεί επίσης την έγκριση 
από την Επιτροπή, τον Μάρτιο 2019, του 
πρώτου προγράμματος EDIDP 
(ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής 
ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας) και 
τη δημοσίευση εννέα προσκλήσεων 
υποβολής προτάσεων για το 2019, μια εξ 
αυτών για το Eurodrone, βασική 
δυνατότητα για τη στρατηγική αυτονομία 
της Ευρώπης· τονίζει ότι το 2020 θα 

διαγράφεται
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ακολουθήσουν δώδεκα περαιτέρω 
προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων, οι 
οποίες θα αφορούν θέματα 
προτεραιότητας σε όλους τους τομείς 
(αέρα, ξηρά, θάλασσα, κυβερνοχώρο και 
διάστημα)· διαπιστώνει τη σχέση μεταξύ 
των αποφάσεων αγοράς που έλαβαν 
σήμερα τα κράτη μέλη και των 
προοπτικών βιομηχανικής και 
τεχνολογικής συνεργασίας στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF)·

Or. fr

Τροπολογία 328
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής του Ιουνίου 2017 για τη 
σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας 
(EDF) που θα ενθαρρύνει τη συνεργασία 
μεταξύ των κρατών μελών και θα στηρίξει 
την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία· 
διαπιστώνει ότι η πρόταση αποτελεί την 
πρώτη πρωτοβουλία για την οποία 
χρησιμοποιούνται ενωσιακά κονδύλια για 
την απευθείας στήριξη αμυντικών 
σχεδίων· αναγνωρίζει ότι τούτο είναι ένα 
σημαντικό βήμα προς την Ευρώπη της 
άμυνας, τόσο από πολιτική όσο και από 
βιομηχανική άποψη· σημειώνει ότι αυτό το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας θα μπορούσε 
να χρηματοδοτεί καθοριστικά έργα, όπως 
το μελλοντικό ευρωπαϊκό αεροσκάφος, το 
μελλοντικό ευρωπαϊκό άρμα μάχης ή μια 
ευρωπαϊκή αντιπυραυλική άμυνα· 
σημειώνει ότι το πρόγραμμα εργασίας του 
2019 για την προπαρασκευαστική ενέργεια 
θα αφορά τον έλεγχο του 
ηλεκτρομαγνητικού φάσματος και τις 
μελλοντικές επαναστατικές τεχνολογίες 
στον τομέα της άμυνας, δύο βασικούς 

41. χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής του Ιουνίου 2017 για τη 
σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας 
(EDF) που θα ενθαρρύνει τη συνεργασία 
μεταξύ των κρατών μελών και θα στηρίξει 
την αμυντική βιομηχανία σε ολόκληρη την 
Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των 
διασυνοριακών ΜΜΕ· διαπιστώνει ότι η 
πρόταση αποτελεί την πρώτη πρωτοβουλία 
για την οποία χρησιμοποιούνται ενωσιακά 
κονδύλια για την απευθείας στήριξη 
αμυντικών σχεδίων· αναγνωρίζει ότι τούτο 
είναι ένα σημαντικό βήμα προς την 
Ευρώπη της άμυνας, τόσο από πολιτική 
όσο και από βιομηχανική άποψη· 
σημειώνει ότι αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Άμυνας θα μπορούσε να χρηματοδοτεί 
καθοριστικά έργα, όπως το μελλοντικό 
ευρωπαϊκό αεροσκάφος, το μελλοντικό 
ευρωπαϊκό άρμα μάχης ή μια ευρωπαϊκή 
αντιπυραυλική άμυνα, όπως επίσης μικρά 
και μεσαία έργα για τη δημιουργία 
καινοτόμων λύσεων για την άμυνα, 
προσανατολισμένων στο μέλλον· 
σημειώνει ότι το πρόγραμμα εργασίας του 
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τομείς για τη μακροπρόθεσμη διατήρηση 
της τεχνολογικής ανεξαρτησίας της 
Ευρώπης· επικροτεί επίσης την έγκριση 
από την Επιτροπή, τον Μάρτιο 2019, του 
πρώτου προγράμματος EDIDP (ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον 
τομέα της άμυνας) και τη δημοσίευση 
εννέα προσκλήσεων υποβολής προτάσεων 
για το 2019, μια εξ αυτών για το 
Eurodrone, βασική δυνατότητα για τη 
στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης· 
τονίζει ότι το 2020 θα ακολουθήσουν 
δώδεκα περαιτέρω προσκλήσεις για 
υποβολή προτάσεων, οι οποίες θα αφορούν 
θέματα προτεραιότητας σε όλους τους 
τομείς (αέρα, ξηρά, θάλασσα, 
κυβερνοχώρο και διάστημα)· διαπιστώνει 
τη σχέση μεταξύ των αποφάσεων αγοράς 
που έλαβαν σήμερα τα κράτη μέλη και των 
προοπτικών βιομηχανικής και 
τεχνολογικής συνεργασίας στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF)·

2019 για την προπαρασκευαστική ενέργεια 
αφορά τον έλεγχο του ηλεκτρομαγνητικού 
φάσματος και τις μελλοντικές 
επαναστατικές τεχνολογίες στον τομέα της 
άμυνας, δύο βασικούς τομείς για τη 
μακροπρόθεσμη διατήρηση της 
τεχνολογικής ανεξαρτησίας της Ευρώπης· 
επικροτεί επίσης την έγκριση από την 
Επιτροπή, τον Μάρτιο 2019, του πρώτου 
προγράμματος εργασίας EDIDP 
(ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής 
ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας) και τη 
δημοσίευση εννέα προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων για το 2019· επισημαίνει ότι 
στις προσκλήσεις για το EDIDP 2019 
συμπεριλήφθηκε το Eurodrone, μια 
σημαντική δυνατότητα για τη στρατηγική 
αυτονομία της Ευρώπης, και μια 
πρόσκληση που απευθύνεται ειδικά σε 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για την 
ενθάρρυνση της καινοτομίας σε ολόκληρη 
την Ένωση· τονίζει ότι το 2020 θα 
ακολουθήσουν δώδεκα περαιτέρω 
προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων, οι 
οποίες θα αφορούν θέματα προτεραιότητας 
σε όλους τους τομείς (αέρα, ξηρά, 
θάλασσα, κυβερνοχώρο και διάστημα)· 
τονίζει τη σημασία του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Άμυνας όσον αφορά τη συμβολή 
του στην καινοτομία, την 
ανταγωνιστικότητα, την 
αποτελεσματικότητα και τη 
διασυνοριακή συνεργασία της 
ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας σε 
ολόκληρη την ΕΕ· διαπιστώνει τη σχέση 
μεταξύ των αποφάσεων αγοράς που 
έλαβαν σήμερα τα κράτη μέλη και των 
προοπτικών βιομηχανικής και 
τεχνολογικής συνεργασίας στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF)·

Or. en

Τροπολογία 329
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Özlem Demirel, Luke Ming Flanagan, Manu 
Pineda
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής του Ιουνίου 2017 για τη 
σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας 
(EDF) που θα ενθαρρύνει τη συνεργασία 
μεταξύ των κρατών μελών και θα στηρίξει 
την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία· 
διαπιστώνει ότι η πρόταση αποτελεί την 
πρώτη πρωτοβουλία για την οποία 
χρησιμοποιούνται ενωσιακά κονδύλια για 
την απευθείας στήριξη αμυντικών 
σχεδίων· αναγνωρίζει ότι τούτο είναι ένα 
σημαντικό βήμα προς την Ευρώπη της 
άμυνας, τόσο από πολιτική όσο και από 
βιομηχανική άποψη· σημειώνει ότι αυτό 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας θα 
μπορούσε να χρηματοδοτεί καθοριστικά 
έργα, όπως το μελλοντικό ευρωπαϊκό 
αεροσκάφος, το μελλοντικό ευρωπαϊκό 
άρμα μάχης ή μια ευρωπαϊκή 
αντιπυραυλική άμυνα· σημειώνει ότι το 
πρόγραμμα εργασίας του 2019 για την 
προπαρασκευαστική ενέργεια θα αφορά 
τον έλεγχο του ηλεκτρομαγνητικού 
φάσματος και τις μελλοντικές 
επαναστατικές τεχνολογίες στον τομέα της 
άμυνας, δύο βασικούς τομείς για τη 
μακροπρόθεσμη διατήρηση της 
τεχνολογικής ανεξαρτησίας της 
Ευρώπης· επικροτεί επίσης την έγκριση 
από την Επιτροπή, τον Μάρτιο 2019, του 
πρώτου προγράμματος EDIDP (ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον 
τομέα της άμυνας) και τη δημοσίευση 
εννέα προσκλήσεων υποβολής προτάσεων 
για το 2019, μια εξ αυτών για το 
Eurodrone, βασική δυνατότητα για τη 
στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης· 
τονίζει ότι το 2020 θα ακολουθήσουν 
δώδεκα περαιτέρω προσκλήσεις για 
υποβολή προτάσεων, οι οποίες θα αφορούν 
θέματα προτεραιότητας σε όλους τους 
τομείς (αέρα, ξηρά, θάλασσα, 
κυβερνοχώρο και διάστημα)· διαπιστώνει 
τη σχέση μεταξύ των αποφάσεων αγοράς 

41. απορρίπτει την πρόταση της 
Επιτροπής του Ιουνίου 2017 για τη 
σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας 
(EDF) που θα ενθαρρύνει τη συνεργασία 
μεταξύ των κρατών μελών και θα στηρίξει 
την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία· 
διαπιστώνει ότι η πρόταση αποτελεί την 
πρώτη πρωτοβουλία για την οποία 
χρησιμοποιούνται ενωσιακά κονδύλια για 
την απευθείας στήριξη αμυντικών 
σχεδίων· σημειώνει ότι το πρόγραμμα 
εργασίας του 2019 για την 
προπαρασκευαστική ενέργεια θα αφορά 
τον έλεγχο του ηλεκτρομαγνητικού 
φάσματος και τις μελλοντικές 
επαναστατικές τεχνολογίες στον τομέα της 
άμυνας· απορρίπτει επίσης την έγκριση 
από την Επιτροπή, τον Μάρτιο 2019, του 
πρώτου προγράμματος EDIDP (ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον 
τομέα της άμυνας) και τη δημοσίευση 
εννέα προσκλήσεων υποβολής προτάσεων 
για το 2019, μια εξ αυτών για το 
Eurodrone· τονίζει ότι το 2020 θα 
ακολουθήσουν δώδεκα περαιτέρω 
προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων, οι 
οποίες θα αφορούν θέματα σε όλους τους 
τομείς (αέρα, ξηρά, θάλασσα, 
κυβερνοχώρο και διάστημα)· διαπιστώνει 
τη σχέση μεταξύ των αποφάσεων αγοράς 
που έλαβαν σήμερα τα κράτη μέλη και των 
προοπτικών βιομηχανικής και 
τεχνολογικής συνεργασίας στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF)· 
υπενθυμίζει ότι η δημιουργία του νέου 
τομέα V για την ασφάλεια και την άμυνα, 
το ερευνητικό πρόγραμμα της ΕΕ στον 
τομέα της άμυνας, το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Άμυνας και η στρατιωτική κινητικότητα 
παραβιάζουν σαφώς τις διατάξεις του 
άρθρου 41 παράγραφος 2 της ΣΕΕ, 
σύμφωνα με τις οποίες οι δαπάνες που 
οφείλονται σε ενέργειες που έχουν 
στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στην 
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που έλαβαν σήμερα τα κράτη μέλη και των 
προοπτικών βιομηχανικής και 
τεχνολογικής συνεργασίας στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF)·

άμυνα δεν πρέπει να βαρύνουν τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης· καταδικάζει 
και αποδοκιμάζει την πρωτοφανή 
ταχύτητα με την οποία 
στρατιωτικοποιείται η ΕΕ· υπενθυμίζει 
ότι έχει αποδειχθεί εμπειρικά ότι η 
αποτελεσματικότερη μέθοδος 
διατήρησης και προώθησης της ειρήνης 
και της σταθερότητας είναι η έμφαση 
στην εξάλειψη της φτώχειας, στην άνευ 
όρων ανθρωπιστική βοήθεια, στη 
βιώσιμη και δίκαιη οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη, στην ανάσχεση της 
ικανότητας των παγκόσμιων 
φορολογικών καθεστώτων να 
διευκολύνουν τη διαφθορά, στην ειρηνική 
και διπλωματική επίλυση των 
συγκρούσεων, στον αφοπλισμό και σε 
προγράμματα αποστράτευσης και 
επανένταξης·

Or. en

Τροπολογία 330
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής του Ιουνίου 2017 για τη 
σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας 
(EDF) που θα ενθαρρύνει τη συνεργασία 
μεταξύ των κρατών μελών και θα στηρίξει 
την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία· 
διαπιστώνει ότι η πρόταση αποτελεί την 
πρώτη πρωτοβουλία για την οποία 
χρησιμοποιούνται ενωσιακά κονδύλια για 
την απευθείας στήριξη αμυντικών 
σχεδίων· αναγνωρίζει ότι τούτο είναι ένα 
σημαντικό βήμα προς την Ευρώπη της 
άμυνας, τόσο από πολιτική όσο και από 
βιομηχανική άποψη· σημειώνει ότι αυτό το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας θα μπορούσε 

41. χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής του Ιουνίου 2017 για τη 
σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας 
(EDF) που θα συντονίζει, θα συμπληρώνει 
και θα ενισχύει τις εθνικές επενδύσεις 
στον τομέα της άμυνας, θα ενθαρρύνει τη 
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για 
την ανάπτυξη υπερσύγχρονων και 
διαλειτουργικών αμυντικών τεχνολογιών 
και εξοπλισμών και θα στηρίξει μια 
καινοτόμο και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή 
αμυντική βιομηχανία· διαπιστώνει ότι η 
πρόταση αποτελεί την πρώτη πρωτοβουλία 
για την οποία χρησιμοποιούνται ενωσιακά 
κονδύλια για την απευθείας στήριξη 
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να χρηματοδοτεί καθοριστικά έργα, όπως 
το μελλοντικό ευρωπαϊκό αεροσκάφος, το 
μελλοντικό ευρωπαϊκό άρμα μάχης ή μια 
ευρωπαϊκή αντιπυραυλική άμυνα· 
σημειώνει ότι το πρόγραμμα εργασίας του 
2019 για την προπαρασκευαστική 
ενέργεια θα αφορά τον έλεγχο του 
ηλεκτρομαγνητικού φάσματος και τις 
μελλοντικές επαναστατικές τεχνολογίες 
στον τομέα της άμυνας, δύο βασικούς 
τομείς για τη μακροπρόθεσμη διατήρηση 
της τεχνολογικής ανεξαρτησίας της 
Ευρώπης· επικροτεί επίσης την έγκριση 
από την Επιτροπή, τον Μάρτιο 2019, του 
πρώτου προγράμματος EDIDP (ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον 
τομέα της άμυνας) και τη δημοσίευση 
εννέα προσκλήσεων υποβολής προτάσεων 
για το 2019, μια εξ αυτών για το 
Eurodrone, βασική δυνατότητα για τη 
στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης· 
τονίζει ότι το 2020 θα ακολουθήσουν 
δώδεκα περαιτέρω προσκλήσεις για 
υποβολή προτάσεων, οι οποίες θα αφορούν 
θέματα προτεραιότητας σε όλους τους 
τομείς (αέρα, ξηρά, θάλασσα, 
κυβερνοχώρο και διάστημα)· διαπιστώνει 
τη σχέση μεταξύ των αποφάσεων αγοράς 
που έλαβαν σήμερα τα κράτη μέλη και των 
προοπτικών βιομηχανικής και 
τεχνολογικής συνεργασίας στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF)·

αμυντικών σχεδίων· αναγνωρίζει ότι τούτο 
είναι ένα σημαντικό βήμα προς την 
Ευρώπη της άμυνας, τόσο από πολιτική 
όσο και από βιομηχανική άποψη· 
σημειώνει ότι αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Άμυνας θα μπορούσε να χρηματοδοτεί 
καθοριστικά έργα, όπως το μελλοντικό 
ευρωπαϊκό αεροσκάφος, το μελλοντικό 
ευρωπαϊκό άρμα μάχης ή μια ευρωπαϊκή 
αντιπυραυλική άμυνα· επικροτεί το 
πρόγραμμα εργασίας του 2019 σχετικά με 
την έρευνα στον τομέα της άμυνας 
(PADR), στο πλαίσιο του οποίου θα 
διατεθούν 25 εκατομμύρια ευρώ στην 
έρευνα που αφορά τον έλεγχο του 
ηλεκτρομαγνητικού φάσματος και τις 
μελλοντικές επαναστατικές τεχνολογίες 
στον τομέα της άμυνας, δύο βασικούς 
τομείς για τη μακροπρόθεσμη διατήρηση 
της τεχνολογικής ανεξαρτησίας της 
Ευρώπης· επικροτεί επίσης την έγκριση 
από την Επιτροπή, τον Μάρτιο 2019, του 
πρώτου προγράμματος EDIDP (ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον 
τομέα της άμυνας), το οποίο προβλέπει 
συγχρηματοδότηση ύψους 500 
εκατομμυρίων ευρώ για την κοινή 
ανάπτυξη αμυντικών ικανοτήτων κατά τη 
διάρκεια της περιόδου 2019-2020, και τη 
δημοσίευση εννέα προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων για το 2019, μια εξ αυτών για 
το Eurodrone, βασική δυνατότητα για τη 
στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης· 
τονίζει ότι το 2020 θα ακολουθήσουν 
δώδεκα περαιτέρω προσκλήσεις για 
υποβολή προτάσεων, οι οποίες θα αφορούν 
θέματα προτεραιότητας σε όλους τους 
τομείς (αέρα, ξηρά, θάλασσα, 
κυβερνοχώρο και διάστημα)· διαπιστώνει 
τη σχέση μεταξύ των αποφάσεων αγοράς 
που έλαβαν σήμερα τα κράτη μέλη και των 
προοπτικών βιομηχανικής και 
τεχνολογικής συνεργασίας στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF)·

Or. fr
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Τροπολογία 331
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής του Ιουνίου 2017 για τη 
σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας 
(EDF) που θα ενθαρρύνει τη συνεργασία 
μεταξύ των κρατών μελών και θα στηρίξει 
την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία· 
διαπιστώνει ότι η πρόταση αποτελεί την 
πρώτη πρωτοβουλία για την οποία 
χρησιμοποιούνται ενωσιακά κονδύλια για 
την απευθείας στήριξη αμυντικών 
σχεδίων· αναγνωρίζει ότι τούτο είναι ένα 
σημαντικό βήμα προς την Ευρώπη της 
άμυνας, τόσο από πολιτική όσο και από 
βιομηχανική άποψη· σημειώνει ότι αυτό 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας θα 
μπορούσε να χρηματοδοτεί καθοριστικά 
έργα, όπως το μελλοντικό ευρωπαϊκό 
αεροσκάφος, το μελλοντικό ευρωπαϊκό 
άρμα μάχης ή μια ευρωπαϊκή 
αντιπυραυλική άμυνα· σημειώνει ότι το 
πρόγραμμα εργασίας του 2019 για την 
προπαρασκευαστική ενέργεια θα αφορά 
τον έλεγχο του ηλεκτρομαγνητικού 
φάσματος και τις μελλοντικές 
επαναστατικές τεχνολογίες στον τομέα της 
άμυνας, δύο βασικούς τομείς για τη 
μακροπρόθεσμη διατήρηση της 
τεχνολογικής ανεξαρτησίας της Ευρώπης· 
επικροτεί επίσης την έγκριση από την 
Επιτροπή, τον Μάρτιο 2019, του πρώτου 
προγράμματος EDIDP (ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον 
τομέα της άμυνας) και τη δημοσίευση 
εννέα προσκλήσεων υποβολής προτάσεων 
για το 2019, μια εξ αυτών για το 
Eurodrone, βασική δυνατότητα για τη 
στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης· 
τονίζει ότι το 2020 θα ακολουθήσουν 
δώδεκα περαιτέρω προσκλήσεις για 
υποβολή προτάσεων, οι οποίες θα αφορούν 

41. επισημαίνει την πρόταση της 
Επιτροπής του Ιουνίου 2017 για τη 
σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας 
(EDF) που θα μπορούσε να ενθαρρύνει τη 
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και 
να στηρίξει ορισμένα ενδιαφερόμενα μέρη 
για την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία· 
διαπιστώνει ότι η πρόταση αποτελεί την 
πρώτη πρωτοβουλία για την οποία 
χρησιμοποιούνται ενωσιακά κονδύλια για 
την απευθείας στήριξη αμυντικών σχεδίων 
και ότι η νομική βάση της παραμένει 
αδύναμη· αναγνωρίζει ότι τούτο είναι 
μεταστροφή όσον αφορά τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ, ο οποίος μέχρι 
στιγμής έχει χρηματοδοτήσει κυρίως μη 
στρατιωτικά προγράμματα· σημειώνει ότι 
αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας θα 
μπορούσε να χρηματοδοτεί καθοριστικά 
έργα, όπως το μελλοντικό ευρωπαϊκό 
αεροσκάφος, το μελλοντικό ευρωπαϊκό 
άρμα μάχης ή μια ευρωπαϊκή 
αντιπυραυλική άμυνα· σημειώνει ότι το 
πρόγραμμα εργασίας του 2019 για την 
προπαρασκευαστική ενέργεια θα αφορά 
τον έλεγχο του ηλεκτρομαγνητικού 
φάσματος και τις μελλοντικές 
επαναστατικές τεχνολογίες στον τομέα της 
άμυνας, δύο βασικούς τομείς για τη 
δυνητικά μακροπρόθεσμη διατήρηση της 
τεχνολογικής ανεξαρτησίας της Ευρώπης· 
σημειώνει επίσης την έγκριση από την 
Επιτροπή, τον Μάρτιο 2019, του πρώτου 
προγράμματος EDIDP (ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον 
τομέα της άμυνας) και τη δημοσίευση 
εννέα προσκλήσεων υποβολής προτάσεων 
για το 2019, μια εξ αυτών για το 
Eurodrone, το οποίο θεωρείται βασική 
δυνατότητα για τις σύγχρονες πολεμικές 
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θέματα προτεραιότητας σε όλους τους 
τομείς (αέρα, ξηρά, θάλασσα, 
κυβερνοχώρο και διάστημα)· διαπιστώνει 
τη σχέση μεταξύ των αποφάσεων αγοράς 
που έλαβαν σήμερα τα κράτη μέλη και των 
προοπτικών βιομηχανικής και 
τεχνολογικής συνεργασίας στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF)·

επιχειρήσεις· υπενθυμίζει τις 
επανειλημμένες εκκλήσεις του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την 
υιοθέτηση κοινής θέσης από το 
Συμβούλιο σχετικά με τον τρόπο χρήσης 
ένοπλων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, 
σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό 
δίκαιο και το διεθνές δίκαιο των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει ότι το 
2020 θα ακολουθήσουν δώδεκα περαιτέρω 
προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων, οι 
οποίες θα αφορούν θέματα προτεραιότητας 
σε όλους τους τομείς (αέρα, ξηρά, 
θάλασσα, κυβερνοχώρο και διάστημα)· 
διαπιστώνει τη σχέση μεταξύ των 
αποφάσεων αγοράς που έλαβαν σήμερα τα 
κράτη μέλη και των προοπτικών 
βιομηχανικής και τεχνολογικής 
συνεργασίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Άμυνας (EDF)·

Or. en

Τροπολογία 332
Joachim Schuster

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής του Ιουνίου 2017 για τη 
σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας 
(EDF) που θα ενθαρρύνει τη συνεργασία 
μεταξύ των κρατών μελών και θα στηρίξει 
την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία· 
διαπιστώνει ότι η πρόταση αποτελεί την 
πρώτη πρωτοβουλία για την οποία 
χρησιμοποιούνται ενωσιακά κονδύλια για 
την απευθείας στήριξη αμυντικών 
σχεδίων· αναγνωρίζει ότι τούτο είναι ένα 
σημαντικό βήμα προς την Ευρώπη της 
άμυνας, τόσο από πολιτική όσο και από 
βιομηχανική άποψη· σημειώνει ότι αυτό 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας θα 
μπορούσε να χρηματοδοτεί καθοριστικά 

41. λαμβάνει υπό σημείωση την 
πρόταση της Επιτροπής του Ιουνίου 2017 
για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Άμυνας (EDF) που θα ενθαρρύνει τη 
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και 
θα στηρίξει την ευρωπαϊκή αμυντική 
βιομηχανία· διαπιστώνει ότι η πρόταση 
αποτελεί την πρώτη πρωτοβουλία για την 
οποία χρησιμοποιούνται ενωσιακά 
κονδύλια για την απευθείας στήριξη 
αμυντικών σχεδίων· σημειώνει ότι το 
πρόγραμμα εργασίας του 2019 για την 
προπαρασκευαστική ενέργεια θα αφορά 
τον έλεγχο του ηλεκτρομαγνητικού 
φάσματος και τις μελλοντικές 
επαναστατικές τεχνολογίες στον τομέα της 



AM\1192396EL.docx 11/127 PE643.151v01-00

EL

έργα, όπως το μελλοντικό ευρωπαϊκό 
αεροσκάφος, το μελλοντικό ευρωπαϊκό 
άρμα μάχης ή μια ευρωπαϊκή 
αντιπυραυλική άμυνα· σημειώνει ότι το 
πρόγραμμα εργασίας του 2019 για την 
προπαρασκευαστική ενέργεια θα αφορά 
τον έλεγχο του ηλεκτρομαγνητικού 
φάσματος και τις μελλοντικές 
επαναστατικές τεχνολογίες στον τομέα της 
άμυνας, δύο βασικούς τομείς για τη 
μακροπρόθεσμη διατήρηση της 
τεχνολογικής ανεξαρτησίας της Ευρώπης· 
επικροτεί επίσης την έγκριση από την 
Επιτροπή, τον Μάρτιο 2019, του πρώτου 
προγράμματος EDIDP (ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον 
τομέα της άμυνας) και τη δημοσίευση 
εννέα προσκλήσεων υποβολής προτάσεων 
για το 2019, μια εξ αυτών για το 
Eurodrone, βασική δυνατότητα για τη 
στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης· 
τονίζει ότι το 2020 θα ακολουθήσουν 
δώδεκα περαιτέρω προσκλήσεις για 
υποβολή προτάσεων, οι οποίες θα αφορούν 
θέματα προτεραιότητας σε όλους τους 
τομείς (αέρα, ξηρά, θάλασσα, 
κυβερνοχώρο και διάστημα)· διαπιστώνει 
τη σχέση μεταξύ των αποφάσεων αγοράς 
που έλαβαν σήμερα τα κράτη μέλη και των 
προοπτικών βιομηχανικής και 
τεχνολογικής συνεργασίας στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF)·

άμυνας, δύο βασικούς τομείς για τη 
μακροπρόθεσμη διατήρηση της 
τεχνολογικής ανεξαρτησίας της Ευρώπης· 
λαμβάνει επίσης υπό σημείωση την 
έγκριση από την Επιτροπή, τον Μάρτιο 
2019, του πρώτου προγράμματος EDIDP 
(ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής 
ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας) και τη 
δημοσίευση εννέα προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων για το 2019, μια εξ αυτών για 
το Eurodrone, βασική δυνατότητα για τη 
στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης· 
τονίζει ότι το 2020 θα ακολουθήσουν 
δώδεκα περαιτέρω προσκλήσεις για 
υποβολή προτάσεων, οι οποίες θα αφορούν 
θέματα προτεραιότητας σε όλους τους 
τομείς (αέρα, ξηρά, θάλασσα, 
κυβερνοχώρο και διάστημα)· διαπιστώνει 
τη σχέση μεταξύ των αποφάσεων αγοράς 
που έλαβαν σήμερα τα κράτη μέλη και των 
προοπτικών βιομηχανικής και 
τεχνολογικής συνεργασίας στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF)·

Or. en

Τροπολογία 333
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής του Ιουνίου 2017 για τη 
σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας 
(EDF) που θα ενθαρρύνει τη συνεργασία 

41. χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής του Ιουνίου 2017 για τη 
σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας 
(EDF) που θα ενθαρρύνει τη συνεργασία 
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μεταξύ των κρατών μελών και θα στηρίξει 
την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία· 
διαπιστώνει ότι η πρόταση αποτελεί την 
πρώτη πρωτοβουλία για την οποία 
χρησιμοποιούνται ενωσιακά κονδύλια για 
την απευθείας στήριξη αμυντικών 
σχεδίων· αναγνωρίζει ότι τούτο είναι ένα 
σημαντικό βήμα προς την Ευρώπη της 
άμυνας, τόσο από πολιτική όσο και από 
βιομηχανική άποψη· σημειώνει ότι αυτό το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας θα μπορούσε 
να χρηματοδοτεί καθοριστικά έργα, όπως 
το μελλοντικό ευρωπαϊκό αεροσκάφος, το 
μελλοντικό ευρωπαϊκό άρμα μάχης ή μια 
ευρωπαϊκή αντιπυραυλική άμυνα· 
σημειώνει ότι το πρόγραμμα εργασίας του 
2019 για την προπαρασκευαστική ενέργεια 
θα αφορά τον έλεγχο του 
ηλεκτρομαγνητικού φάσματος και τις 
μελλοντικές επαναστατικές τεχνολογίες 
στον τομέα της άμυνας, δύο βασικούς 
τομείς για τη μακροπρόθεσμη διατήρηση 
της τεχνολογικής ανεξαρτησίας της 
Ευρώπης· επικροτεί επίσης την έγκριση 
από την Επιτροπή, τον Μάρτιο 2019, του 
πρώτου προγράμματος EDIDP (ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον 
τομέα της άμυνας) και τη δημοσίευση 
εννέα προσκλήσεων υποβολής προτάσεων 
για το 2019, μια εξ αυτών για το 
Eurodrone, βασική δυνατότητα για τη 
στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης· 
τονίζει ότι το 2020 θα ακολουθήσουν 
δώδεκα περαιτέρω προσκλήσεις για 
υποβολή προτάσεων, οι οποίες θα αφορούν 
θέματα προτεραιότητας σε όλους τους 
τομείς (αέρα, ξηρά, θάλασσα, 
κυβερνοχώρο και διάστημα)· διαπιστώνει 
τη σχέση μεταξύ των αποφάσεων αγοράς 
που έλαβαν σήμερα τα κράτη μέλη και των 
προοπτικών βιομηχανικής και 
τεχνολογικής συνεργασίας στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF)·

μεταξύ των κρατών μελών και θα στηρίξει 
την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία· 
διαπιστώνει ότι η πρόταση αποτελεί την 
πρώτη πρωτοβουλία για την οποία 
χρησιμοποιούνται ενωσιακά κονδύλια για 
την απευθείας στήριξη αμυντικών 
σχεδίων· αναγνωρίζει ότι τούτο είναι ένα 
σημαντικό βήμα προς την Ευρώπη της 
άμυνας, τόσο από πολιτική όσο και από 
βιομηχανική άποψη· επιμένει ότι η 
εκτέλεση του προϋπολογισμού αυτού 
πρέπει να πραγματοποιείται με διαφανή 
τρόπο και χωρίς αποκλεισμούς, με σκοπό 
όχι τη στήριξη διμερών συνεργασιών 
αλλά τη διευκόλυνση μιας πραγματικής 
βιομηχανικής συνεργασίας σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο· σημειώνει ότι αυτό το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Άμυνας θα μπορούσε να 
χρηματοδοτεί καθοριστικά έργα, όπως το 
μελλοντικό ευρωπαϊκό αεροσκάφος, το 
μελλοντικό ευρωπαϊκό άρμα μάχης ή μια 
ευρωπαϊκή αντιπυραυλική άμυνα· 
σημειώνει ότι το πρόγραμμα εργασίας του 
2019 για την προπαρασκευαστική ενέργεια 
θα αφορά τον έλεγχο του 
ηλεκτρομαγνητικού φάσματος και τις 
μελλοντικές επαναστατικές τεχνολογίες 
στον τομέα της άμυνας, δύο βασικούς 
τομείς για τη μακροπρόθεσμη διατήρηση 
της τεχνολογικής ανεξαρτησίας της 
Ευρώπης· επικροτεί επίσης την έγκριση 
από την Επιτροπή, τον Μάρτιο 2019, του 
πρώτου προγράμματος EDIDP (ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον 
τομέα της άμυνας) και τη δημοσίευση 
εννέα προσκλήσεων υποβολής προτάσεων 
για το 2019, μια εξ αυτών για το 
Eurodrone, βασική δυνατότητα για τη 
στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης· 
τονίζει ότι το 2020 θα ακολουθήσουν 
δώδεκα περαιτέρω προσκλήσεις για 
υποβολή προτάσεων, οι οποίες θα αφορούν 
θέματα προτεραιότητας σε όλους τους 
τομείς (αέρα, ξηρά, θάλασσα, 
κυβερνοχώρο και διάστημα)· διαπιστώνει 
τη σχέση μεταξύ των αποφάσεων αγοράς 
που έλαβαν σήμερα τα κράτη μέλη και των 
προοπτικών βιομηχανικής και 
τεχνολογικής συνεργασίας στο πλαίσιο του 
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Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF)·

Or. it

Τροπολογία 334
Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής του Ιουνίου 2017 για τη 
σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας 
(EDF) που θα ενθαρρύνει τη συνεργασία 
μεταξύ των κρατών μελών και θα στηρίξει 
την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία· 
διαπιστώνει ότι η πρόταση αποτελεί την 
πρώτη πρωτοβουλία για την οποία 
χρησιμοποιούνται ενωσιακά κονδύλια για 
την απευθείας στήριξη αμυντικών 
σχεδίων· αναγνωρίζει ότι τούτο είναι ένα 
σημαντικό βήμα προς την Ευρώπη της 
άμυνας, τόσο από πολιτική όσο και από 
βιομηχανική άποψη· σημειώνει ότι αυτό το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας θα μπορούσε 
να χρηματοδοτεί καθοριστικά έργα, όπως 
το μελλοντικό ευρωπαϊκό αεροσκάφος, το 
μελλοντικό ευρωπαϊκό άρμα μάχης ή μια 
ευρωπαϊκή αντιπυραυλική άμυνα· 
σημειώνει ότι το πρόγραμμα εργασίας του 
2019 για την προπαρασκευαστική ενέργεια 
θα αφορά τον έλεγχο του 
ηλεκτρομαγνητικού φάσματος και τις 
μελλοντικές επαναστατικές τεχνολογίες 
στον τομέα της άμυνας, δύο βασικούς 
τομείς για τη μακροπρόθεσμη διατήρηση 
της τεχνολογικής ανεξαρτησίας της 
Ευρώπης· επικροτεί επίσης την έγκριση 
από την Επιτροπή, τον Μάρτιο 2019, του 
πρώτου προγράμματος EDIDP (ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον 
τομέα της άμυνας) και τη δημοσίευση 
εννέα προσκλήσεων υποβολής προτάσεων 
για το 2019, μια εξ αυτών για το 
Eurodrone, βασική δυνατότητα για τη 

41. χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής του Ιουνίου 2017 για τη 
σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας 
(EDF) που θα ενθαρρύνει τη συνεργασία 
μεταξύ των κρατών μελών και τα 
προγράμματα εξοπλιστικής συνεργασίας 
για την ανάπτυξη ικανοτήτων και θα 
στηρίξει την ευρωπαϊκή αμυντική 
βιομηχανία· διαπιστώνει ότι η πρόταση 
αποτελεί την πρώτη πρωτοβουλία για την 
οποία χρησιμοποιούνται ενωσιακά 
κονδύλια για την απευθείας στήριξη 
συνεργατικών αμυντικών σχεδίων· 
αναγνωρίζει ότι τούτο είναι ένα σημαντικό 
βήμα προς την Ευρώπη της άμυνας, τόσο 
από πολιτική όσο και από βιομηχανική 
άποψη· σημειώνει ότι αυτό το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Άμυνας θα μπορούσε να 
χρηματοδοτεί καθοριστικά έργα, όπως το 
μελλοντικό ευρωπαϊκό αεροσκάφος, το 
μελλοντικό ευρωπαϊκό άρμα μάχης ή μια 
ευρωπαϊκή αντιπυραυλική άμυνα· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τα 
αποτελέσματα των πιλοτικών 
προγραμμάτων, EuroSWARM και 
SPIDER, τα οποία χρηματοδοτούνται 
από την ΕΕ· σημειώνει ότι το πρόγραμμα 
εργασίας του 2019 για την 
προπαρασκευαστική ενέργεια θα αφορά 
τον έλεγχο του ηλεκτρομαγνητικού 
φάσματος και τις μελλοντικές 
επαναστατικές τεχνολογίες στον τομέα της 
άμυνας, δύο βασικούς τομείς για τη 
μακροπρόθεσμη διατήρηση της 
τεχνολογικής ανεξαρτησίας της Ευρώπης· 
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στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης· 
τονίζει ότι το 2020 θα ακολουθήσουν 
δώδεκα περαιτέρω προσκλήσεις για 
υποβολή προτάσεων, οι οποίες θα αφορούν 
θέματα προτεραιότητας σε όλους τους 
τομείς (αέρα, ξηρά, θάλασσα, 
κυβερνοχώρο και διάστημα)· διαπιστώνει 
τη σχέση μεταξύ των αποφάσεων αγοράς 
που έλαβαν σήμερα τα κράτη μέλη και των 
προοπτικών βιομηχανικής και 
τεχνολογικής συνεργασίας στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF)·

επικροτεί επίσης την έγκριση από την 
Επιτροπή, τον Μάρτιο 2019, του πρώτου 
προγράμματος EDIDP (ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον 
τομέα της άμυνας) και τη δημοσίευση 
εννέα προσκλήσεων υποβολής προτάσεων 
για το 2019, μια εξ αυτών για το 
Eurodrone, βασική δυνατότητα για τη 
στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης· 
τονίζει ότι το 2020 θα ακολουθήσουν 
δώδεκα περαιτέρω προσκλήσεις για 
υποβολή προτάσεων, οι οποίες θα αφορούν 
θέματα προτεραιότητας σε όλους τους 
τομείς (αέρα, ξηρά, θάλασσα, 
κυβερνοχώρο και διάστημα)· διαπιστώνει 
τη σχέση μεταξύ των αποφάσεων αγοράς 
που έλαβαν σήμερα τα κράτη μέλη και των 
προοπτικών βιομηχανικής και 
τεχνολογικής συνεργασίας στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF)·
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41. χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής του Ιουνίου 2017 για τη 
σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας 
(EDF) που θα ενθαρρύνει τη συνεργασία 
μεταξύ των κρατών μελών και θα στηρίξει 
την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία· 
διαπιστώνει ότι η πρόταση αποτελεί την 
πρώτη πρωτοβουλία για την οποία 
χρησιμοποιούνται ενωσιακά κονδύλια για 
την απευθείας στήριξη αμυντικών 
σχεδίων· αναγνωρίζει ότι τούτο είναι ένα 
σημαντικό βήμα προς την Ευρώπη της 
άμυνας, τόσο από πολιτική όσο και από 
βιομηχανική άποψη· σημειώνει ότι αυτό το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας θα μπορούσε 
να χρηματοδοτεί καθοριστικά έργα, όπως 

41. σημειώνει την πρόταση της 
Επιτροπής του Ιουνίου 2017 για τη 
σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας 
(EDF) που θα ενθαρρύνει τη συνεργασία 
μεταξύ των κρατών μελών και θα στηρίξει 
την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία· 
τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας 
δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να 
υπονομεύει τη θέση του ΝΑΤΟ ως 
θεμελίου της ευρωπαϊκής 
άμυνας· διαπιστώνει ότι η πρόταση 
αποτελεί την πρώτη πρωτοβουλία για την 
οποία χρησιμοποιούνται ενωσιακά 
κονδύλια για την απευθείας στήριξη 
αμυντικών σχεδίων· αναγνωρίζει ότι τούτο 
είναι ένα σημαντικό βήμα προς την 
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το μελλοντικό ευρωπαϊκό αεροσκάφος, το 
μελλοντικό ευρωπαϊκό άρμα μάχης ή μια 
ευρωπαϊκή αντιπυραυλική άμυνα· 
σημειώνει ότι το πρόγραμμα εργασίας του 
2019 για την προπαρασκευαστική ενέργεια 
θα αφορά τον έλεγχο του 
ηλεκτρομαγνητικού φάσματος και τις 
μελλοντικές επαναστατικές τεχνολογίες 
στον τομέα της άμυνας, δύο βασικούς 
τομείς για τη μακροπρόθεσμη διατήρηση 
της τεχνολογικής ανεξαρτησίας της 
Ευρώπης· επικροτεί επίσης την έγκριση 
από την Επιτροπή, τον Μάρτιο 2019, του 
πρώτου προγράμματος EDIDP (ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον 
τομέα της άμυνας) και τη δημοσίευση 
εννέα προσκλήσεων υποβολής προτάσεων 
για το 2019, μια εξ αυτών για το 
Eurodrone, βασική δυνατότητα για τη 
στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης· 
τονίζει ότι το 2020 θα ακολουθήσουν 
δώδεκα περαιτέρω προσκλήσεις για 
υποβολή προτάσεων, οι οποίες θα αφορούν 
θέματα προτεραιότητας σε όλους τους 
τομείς (αέρα, ξηρά, θάλασσα, 
κυβερνοχώρο και διάστημα)· διαπιστώνει 
τη σχέση μεταξύ των αποφάσεων αγοράς 
που έλαβαν σήμερα τα κράτη μέλη και των 
προοπτικών βιομηχανικής και 
τεχνολογικής συνεργασίας στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF)·

Ευρώπη της άμυνας, τόσο από πολιτική 
όσο και από βιομηχανική άποψη· 
σημειώνει ότι αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Άμυνας θα μπορούσε να χρηματοδοτεί 
καθοριστικά έργα, όπως το μελλοντικό 
ευρωπαϊκό αεροσκάφος, το μελλοντικό 
ευρωπαϊκό άρμα μάχης ή μια ευρωπαϊκή 
αντιπυραυλική άμυνα· σημειώνει ότι το 
πρόγραμμα εργασίας του 2019 για την 
προπαρασκευαστική ενέργεια θα αφορά 
τον έλεγχο του ηλεκτρομαγνητικού 
φάσματος και τις μελλοντικές 
επαναστατικές τεχνολογίες στον τομέα της 
άμυνας, δύο βασικούς τομείς για τη 
μακροπρόθεσμη διατήρηση της 
τεχνολογικής ανεξαρτησίας της Ευρώπης· 
επικροτεί επίσης την έγκριση από την 
Επιτροπή, τον Μάρτιο 2019, του πρώτου 
προγράμματος EDIDP (ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον 
τομέα της άμυνας) και τη δημοσίευση 
εννέα προσκλήσεων υποβολής προτάσεων 
για το 2019, μια εξ αυτών για το 
Eurodrone, βασική δυνατότητα για τη 
στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης· 
τονίζει ότι το 2020 θα ακολουθήσουν 
δώδεκα περαιτέρω προσκλήσεις για 
υποβολή προτάσεων, οι οποίες θα αφορούν 
θέματα προτεραιότητας σε όλους τους 
τομείς (αέρα, ξηρά, θάλασσα, 
κυβερνοχώρο και διάστημα)· διαπιστώνει 
τη σχέση μεταξύ των αποφάσεων αγοράς 
που έλαβαν σήμερα τα κράτη μέλη και των 
προοπτικών βιομηχανικής και 
τεχνολογικής συνεργασίας στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF)·
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41. χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής του Ιουνίου 2017 για τη 
σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας 
(EDF) που θα ενθαρρύνει τη συνεργασία 
μεταξύ των κρατών μελών και θα στηρίξει 
την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία· 
διαπιστώνει ότι η πρόταση αποτελεί την 
πρώτη πρωτοβουλία για την οποία 
χρησιμοποιούνται ενωσιακά κονδύλια για 
την απευθείας στήριξη αμυντικών 
σχεδίων· αναγνωρίζει ότι τούτο είναι ένα 
σημαντικό βήμα προς την Ευρώπη της 
άμυνας, τόσο από πολιτική όσο και από 
βιομηχανική άποψη· σημειώνει ότι αυτό το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας θα μπορούσε 
να χρηματοδοτεί καθοριστικά έργα, όπως 
το μελλοντικό ευρωπαϊκό αεροσκάφος, το 
μελλοντικό ευρωπαϊκό άρμα μάχης ή μια 
ευρωπαϊκή αντιπυραυλική άμυνα· 
σημειώνει ότι το πρόγραμμα εργασίας του 
2019 για την προπαρασκευαστική ενέργεια 
θα αφορά τον έλεγχο του 
ηλεκτρομαγνητικού φάσματος και τις 
μελλοντικές επαναστατικές τεχνολογίες 
στον τομέα της άμυνας, δύο βασικούς 
τομείς για τη μακροπρόθεσμη διατήρηση 
της τεχνολογικής ανεξαρτησίας της 
Ευρώπης· επικροτεί επίσης την έγκριση 
από την Επιτροπή, τον Μάρτιο 2019, του 
πρώτου προγράμματος EDIDP (ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον 
τομέα της άμυνας) και τη δημοσίευση 
εννέα προσκλήσεων υποβολής προτάσεων 
για το 2019, μια εξ αυτών για το 
Eurodrone, βασική δυνατότητα για τη 
στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης· 
τονίζει ότι το 2020 θα ακολουθήσουν 
δώδεκα περαιτέρω προσκλήσεις για 
υποβολή προτάσεων, οι οποίες θα αφορούν 
θέματα προτεραιότητας σε όλους τους 
τομείς (αέρα, ξηρά, θάλασσα, 
κυβερνοχώρο και διάστημα)· διαπιστώνει 
τη σχέση μεταξύ των αποφάσεων αγοράς 
που έλαβαν σήμερα τα κράτη μέλη και των 
προοπτικών βιομηχανικής και 
τεχνολογικής συνεργασίας στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF)·

41. χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής του Ιουνίου 2017 για τη 
σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας 
(EDF) που θα ενθαρρύνει τη συνεργασία 
μεταξύ των κρατών μελών και θα στηρίξει 
την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία· 
διαπιστώνει ότι η πρόταση αποτελεί την 
πρώτη πρωτοβουλία για την οποία 
χρησιμοποιούνται ενωσιακά κονδύλια για 
την απευθείας στήριξη αμυντικών σχεδίων 
και υποστηρίζει τη δημιουργία ενός 
λειτουργικά αυτόνομου Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Άμυνας στο επόμενο ΠΔΠ· 
αναγνωρίζει ότι τούτο είναι ένα σημαντικό 
βήμα προς την Ευρώπη της άμυνας, τόσο 
από πολιτική όσο και από βιομηχανική 
άποψη· σημειώνει ότι αυτό το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Άμυνας θα μπορούσε να 
χρηματοδοτεί καθοριστικά έργα, όπως το 
μελλοντικό ευρωπαϊκό αεροσκάφος, το 
μελλοντικό ευρωπαϊκό άρμα μάχης ή μια 
ευρωπαϊκή αντιπυραυλική άμυνα· 
σημειώνει ότι το πρόγραμμα εργασίας του 
2019 για την προπαρασκευαστική ενέργεια 
θα αφορά τον έλεγχο του 
ηλεκτρομαγνητικού φάσματος και τις 
μελλοντικές επαναστατικές τεχνολογίες 
στον τομέα της άμυνας, δύο βασικούς 
τομείς για τη μακροπρόθεσμη διατήρηση 
της τεχνολογικής ανεξαρτησίας της 
Ευρώπης· επικροτεί επίσης την έγκριση 
από την Επιτροπή, τον Μάρτιο 2019, του 
πρώτου προγράμματος EDIDP (ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον 
τομέα της άμυνας) και τη δημοσίευση 
εννέα προσκλήσεων υποβολής προτάσεων 
για το 2019, μια εξ αυτών για το 
Eurodrone, βασική δυνατότητα για τη 
στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης· 
τονίζει ότι το 2020 θα ακολουθήσουν 
δώδεκα περαιτέρω προσκλήσεις για 
υποβολή προτάσεων, οι οποίες θα αφορούν 
θέματα προτεραιότητας σε όλους τους 
τομείς (αέρα, ξηρά, θάλασσα, 
κυβερνοχώρο και διάστημα)· διαπιστώνει 
τη σχέση μεταξύ των αποφάσεων αγοράς 
που έλαβαν σήμερα τα κράτη μέλη και των 
προοπτικών βιομηχανικής και 
τεχνολογικής συνεργασίας στο πλαίσιο του 
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Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF)·
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41. χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής του Ιουνίου 2017 για τη 
σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας 
(EDF) που θα ενθαρρύνει τη συνεργασία 
μεταξύ των κρατών μελών και θα στηρίξει 
την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία· 
διαπιστώνει ότι η πρόταση αποτελεί την 
πρώτη πρωτοβουλία για την οποία 
χρησιμοποιούνται ενωσιακά κονδύλια για 
την απευθείας στήριξη αμυντικών 
σχεδίων· αναγνωρίζει ότι τούτο είναι ένα 
σημαντικό βήμα προς την Ευρώπη της 
άμυνας, τόσο από πολιτική όσο και από 
βιομηχανική άποψη· σημειώνει ότι αυτό το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας θα μπορούσε 
να χρηματοδοτεί καθοριστικά έργα, όπως 
το μελλοντικό ευρωπαϊκό αεροσκάφος, το 
μελλοντικό ευρωπαϊκό άρμα μάχης ή μια 
ευρωπαϊκή αντιπυραυλική άμυνα· 
σημειώνει ότι το πρόγραμμα εργασίας του 
2019 για την προπαρασκευαστική ενέργεια 
θα αφορά τον έλεγχο του 
ηλεκτρομαγνητικού φάσματος και τις 
μελλοντικές επαναστατικές τεχνολογίες 
στον τομέα της άμυνας, δύο βασικούς 
τομείς για τη μακροπρόθεσμη διατήρηση 
της τεχνολογικής ανεξαρτησίας της 
Ευρώπης· επικροτεί επίσης την έγκριση 
από την Επιτροπή, τον Μάρτιο 2019, του 
πρώτου προγράμματος EDIDP (ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον 
τομέα της άμυνας) και τη δημοσίευση 
εννέα προσκλήσεων υποβολής προτάσεων 

41. χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής του Ιουνίου 2017 για τη 
σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας 
(EDF) που θα ενθαρρύνει τη συνεργασία 
μεταξύ των κρατών μελών και θα στηρίξει 
την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία· 
διαπιστώνει ότι η πρόταση αποτελεί την 
πρώτη πρωτοβουλία για την οποία 
χρησιμοποιούνται ενωσιακά κονδύλια για 
την απευθείας στήριξη αμυντικών 
σχεδίων· αναγνωρίζει ότι τούτο είναι ένα 
σημαντικό βήμα προς την Ευρώπη της 
άμυνας, τόσο από πολιτική όσο και από 
βιομηχανική άποψη· σημειώνει ότι αυτό το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας θα μπορούσε 
να συμμετέχει στη χρηματοδότηση της 
έρευνας και της ανάπτυξης για 
καθοριστικά έργα, όπως το μελλοντικό 
ευρωπαϊκό αεροσκάφος, το μελλοντικό 
ευρωπαϊκό άρμα μάχης ή μια ευρωπαϊκή 
αντιπυραυλική άμυνα· σημειώνει ότι το 
πρόγραμμα εργασίας του 2019 για την 
προπαρασκευαστική ενέργεια θα αφορά 
τον έλεγχο του ηλεκτρομαγνητικού 
φάσματος και τις μελλοντικές 
επαναστατικές τεχνολογίες στον τομέα της 
άμυνας, δύο βασικούς τομείς για τη 
μακροπρόθεσμη διατήρηση της 
τεχνολογικής ανεξαρτησίας της Ευρώπης· 
επικροτεί επίσης την έγκριση από την 
Επιτροπή, τον Μάρτιο 2019, του πρώτου 
προγράμματος EDIDP (ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον 
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για το 2019, μια εξ αυτών για το 
Eurodrone, βασική δυνατότητα για τη 
στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης· 
τονίζει ότι το 2020 θα ακολουθήσουν 
δώδεκα περαιτέρω προσκλήσεις για 
υποβολή προτάσεων, οι οποίες θα αφορούν 
θέματα προτεραιότητας σε όλους τους 
τομείς (αέρα, ξηρά, θάλασσα, 
κυβερνοχώρο και διάστημα)· διαπιστώνει 
τη σχέση μεταξύ των αποφάσεων αγοράς 
που έλαβαν σήμερα τα κράτη μέλη και των 
προοπτικών βιομηχανικής και 
τεχνολογικής συνεργασίας στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF)·

τομέα της άμυνας) και τη δημοσίευση 
εννέα προσκλήσεων υποβολής προτάσεων 
για το 2019, μια εξ αυτών για το 
Eurodrone, βασική δυνατότητα για τη 
στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης· 
τονίζει ότι το 2020 θα ακολουθήσουν 
δώδεκα περαιτέρω προσκλήσεις για 
υποβολή προτάσεων, οι οποίες θα αφορούν 
θέματα προτεραιότητας σε όλους τους 
τομείς (αέρα, ξηρά, θάλασσα, 
κυβερνοχώρο και διάστημα)· διαπιστώνει 
τη σχέση μεταξύ των αποφάσεων αγοράς 
που έλαβαν σήμερα τα κράτη μέλη και των 
προοπτικών βιομηχανικής και 
τεχνολογικής συνεργασίας στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF)·

Or. fr

Τροπολογία 338
Raphaël Glucksmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής του Ιουνίου 2017 για τη 
σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας 
(EDF) που θα ενθαρρύνει τη συνεργασία 
μεταξύ των κρατών μελών και θα στηρίξει 
την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία· 
διαπιστώνει ότι η πρόταση αποτελεί την 
πρώτη πρωτοβουλία για την οποία 
χρησιμοποιούνται ενωσιακά κονδύλια για 
την απευθείας στήριξη αμυντικών 
σχεδίων· αναγνωρίζει ότι τούτο είναι ένα 
σημαντικό βήμα προς την Ευρώπη της 
άμυνας, τόσο από πολιτική όσο και από 
βιομηχανική άποψη· σημειώνει ότι αυτό το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας θα μπορούσε 
να χρηματοδοτεί καθοριστικά έργα, όπως 
το μελλοντικό ευρωπαϊκό αεροσκάφος, το 
μελλοντικό ευρωπαϊκό άρμα μάχης ή μια 
ευρωπαϊκή αντιπυραυλική άμυνα· 
σημειώνει ότι το πρόγραμμα εργασίας του 

41. χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής του Ιουνίου 2017 για τη 
σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας 
(EDF) που θα ενθαρρύνει τη συνεργασία 
μεταξύ των κρατών μελών και θα στηρίξει 
την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία· 
διαπιστώνει ότι η πρόταση αποτελεί την 
πρώτη πρωτοβουλία για την οποία 
χρησιμοποιούνται ενωσιακά κονδύλια για 
την απευθείας στήριξη αμυντικών 
σχεδίων· αναγνωρίζει ότι τούτο είναι ένα 
σημαντικό βήμα προς την Ευρώπη της 
άμυνας, τόσο από πολιτική όσο και από 
βιομηχανική άποψη· σημειώνει ότι αυτό το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας θα μπορούσε 
να χρηματοδοτεί καθοριστικά έργα, όπως 
το μελλοντικό ευρωπαϊκό σύστημα 
μαχητικών αεροσκαφών, το μελλοντικό 
ευρωπαϊκό άρμα μάχης, το μελλοντικό 
ευρωπαϊκό αεροσκάφος βαρέων φορτίων 
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2019 για την προπαρασκευαστική ενέργεια 
θα αφορά τον έλεγχο του 
ηλεκτρομαγνητικού φάσματος και τις 
μελλοντικές επαναστατικές τεχνολογίες 
στον τομέα της άμυνας, δύο βασικούς 
τομείς για τη μακροπρόθεσμη διατήρηση 
της τεχνολογικής ανεξαρτησίας της 
Ευρώπης· επικροτεί επίσης την έγκριση 
από την Επιτροπή, τον Μάρτιο 2019, του 
πρώτου προγράμματος EDIDP (ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον 
τομέα της άμυνας) και τη δημοσίευση 
εννέα προσκλήσεων υποβολής προτάσεων 
για το 2019, μια εξ αυτών για το 
Eurodrone, βασική δυνατότητα για τη 
στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης· 
τονίζει ότι το 2020 θα ακολουθήσουν 
δώδεκα περαιτέρω προσκλήσεις για 
υποβολή προτάσεων, οι οποίες θα αφορούν 
θέματα προτεραιότητας σε όλους τους 
τομείς (αέρα, ξηρά, θάλασσα, 
κυβερνοχώρο και διάστημα)· διαπιστώνει 
τη σχέση μεταξύ των αποφάσεων αγοράς 
που έλαβαν σήμερα τα κράτη μέλη και των 
προοπτικών βιομηχανικής και 
τεχνολογικής συνεργασίας στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF)·

ή μια ευρωπαϊκή αντιπυραυλική άμυνα· 
σημειώνει ότι το πρόγραμμα εργασίας του 
2019 για την προπαρασκευαστική ενέργεια 
θα αφορά τον έλεγχο του 
ηλεκτρομαγνητικού φάσματος και τις 
μελλοντικές επαναστατικές τεχνολογίες 
στον τομέα της άμυνας, δύο βασικούς 
τομείς για τη μακροπρόθεσμη διατήρηση 
της τεχνολογικής ανεξαρτησίας της 
Ευρώπης· επικροτεί επίσης την έγκριση 
από την Επιτροπή, τον Μάρτιο 2019, του 
πρώτου προγράμματος EDIDP (ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον 
τομέα της άμυνας) και τη δημοσίευση 
εννέα προσκλήσεων υποβολής προτάσεων 
για το 2019, μια εξ αυτών για το 
Eurodrone, βασική δυνατότητα για τη 
στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης· 
τονίζει ότι το 2020 θα ακολουθήσουν 
δώδεκα περαιτέρω προσκλήσεις για 
υποβολή προτάσεων, οι οποίες θα αφορούν 
θέματα προτεραιότητας σε όλους τους 
τομείς (αέρα, ξηρά, θάλασσα, 
κυβερνοχώρο και διάστημα)· διαπιστώνει 
τη σχέση μεταξύ των αποφάσεων αγοράς 
που έλαβαν σήμερα τα κράτη μέλη και των 
προοπτικών βιομηχανικής και 
τεχνολογικής συνεργασίας στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF)·

Or. en

Τροπολογία 339
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής του Ιουνίου 2017 για τη 
σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας 
(EDF) που θα ενθαρρύνει τη συνεργασία 
μεταξύ των κρατών μελών και θα στηρίξει 
την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία· 

41. χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής του Ιουνίου 2017 για τη 
σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας 
(EDF) που θα ενθαρρύνει τη συνεργασία 
μεταξύ των κρατών μελών και θα στηρίξει 
την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία· 
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διαπιστώνει ότι η πρόταση αποτελεί την 
πρώτη πρωτοβουλία για την οποία 
χρησιμοποιούνται ενωσιακά κονδύλια για 
την απευθείας στήριξη αμυντικών 
σχεδίων· αναγνωρίζει ότι τούτο είναι ένα 
σημαντικό βήμα προς την Ευρώπη της 
άμυνας, τόσο από πολιτική όσο και από 
βιομηχανική άποψη· σημειώνει ότι αυτό το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας θα μπορούσε 
να χρηματοδοτεί καθοριστικά έργα, όπως 
το μελλοντικό ευρωπαϊκό αεροσκάφος, το 
μελλοντικό ευρωπαϊκό άρμα μάχης ή μια 
ευρωπαϊκή αντιπυραυλική άμυνα· 
σημειώνει ότι το πρόγραμμα εργασίας του 
2019 για την προπαρασκευαστική ενέργεια 
θα αφορά τον έλεγχο του 
ηλεκτρομαγνητικού φάσματος και τις 
μελλοντικές επαναστατικές τεχνολογίες 
στον τομέα της άμυνας, δύο βασικούς 
τομείς για τη μακροπρόθεσμη διατήρηση 
της τεχνολογικής ανεξαρτησίας της 
Ευρώπης· επικροτεί επίσης την έγκριση 
από την Επιτροπή, τον Μάρτιο 2019, του 
πρώτου προγράμματος EDIDP (ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον 
τομέα της άμυνας) και τη δημοσίευση 
εννέα προσκλήσεων υποβολής προτάσεων 
για το 2019, μια εξ αυτών για το 
Eurodrone, βασική δυνατότητα για τη 
στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης· 
τονίζει ότι το 2020 θα ακολουθήσουν 
δώδεκα περαιτέρω προσκλήσεις για 
υποβολή προτάσεων, οι οποίες θα αφορούν 
θέματα προτεραιότητας σε όλους τους 
τομείς (αέρα, ξηρά, θάλασσα, 
κυβερνοχώρο και διάστημα)· διαπιστώνει 
τη σχέση μεταξύ των αποφάσεων αγοράς 
που έλαβαν σήμερα τα κράτη μέλη και των 
προοπτικών βιομηχανικής και 
τεχνολογικής συνεργασίας στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF)·

διαπιστώνει ότι η πρόταση αποτελεί την 
πρώτη πρωτοβουλία για την οποία 
χρησιμοποιούνται ενωσιακά κονδύλια για 
την απευθείας στήριξη κοινών αμυντικών 
σχεδίων της ΕΕ· αναγνωρίζει ότι τούτο 
είναι ένα σημαντικό βήμα προς την 
Ευρώπη της άμυνας, τόσο από πολιτική 
όσο και από βιομηχανική άποψη· 
σημειώνει ότι αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Άμυνας θα μπορούσε να χρηματοδοτεί 
καθοριστικά έργα, όπως το μελλοντικό 
ευρωπαϊκό αεροσκάφος, το μελλοντικό 
ευρωπαϊκό άρμα μάχης ή μια ευρωπαϊκή 
αντιπυραυλική άμυνα· σημειώνει ότι το 
πρόγραμμα εργασίας του 2019 για την 
προπαρασκευαστική ενέργεια θα αφορά 
τον έλεγχο του ηλεκτρομαγνητικού 
φάσματος και τις μελλοντικές 
επαναστατικές τεχνολογίες στον τομέα της 
άμυνας, δύο βασικούς τομείς για τη 
μακροπρόθεσμη διατήρηση της 
τεχνολογικής ανεξαρτησίας της Ευρώπης· 
επικροτεί επίσης την έγκριση από την 
Επιτροπή, τον Μάρτιο 2019, του πρώτου 
προγράμματος EDIDP (ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον 
τομέα της άμυνας) και τη δημοσίευση 
εννέα προσκλήσεων υποβολής προτάσεων 
για το 2019, μια εξ αυτών για το 
Eurodrone, βασική δυνατότητα για τη 
στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης· 
τονίζει ότι το 2020 θα ακολουθήσουν 
δώδεκα περαιτέρω προσκλήσεις για 
υποβολή προτάσεων, οι οποίες θα αφορούν 
θέματα προτεραιότητας σε όλους τους 
τομείς (αέρα, ξηρά, θάλασσα, 
κυβερνοχώρο και διάστημα)· διαπιστώνει 
τη σχέση μεταξύ των αποφάσεων αγοράς 
που έλαβαν σήμερα τα κράτη μέλη και των 
προοπτικών βιομηχανικής και 
τεχνολογικής συνεργασίας στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF)·

Or. en

Τροπολογία 340
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard Guetta, Klemen 
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Grošelj

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41α. τονίζει την ανάγκη να υιοθετηθεί 
ευρωπαϊκή αμυντική στρατηγική για τον 
αποτελεσματικό προσανατολισμό και 
προγραμματισμό της χρήσης του ΕΤΑ.

Or. fr

Τροπολογία 341
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42. χαιρετίζει την αποτελεσματική 
εφαρμογή μιας μόνιμης διαρθρωμένης 
συνεργασίας (PESCO) ως σημαντικό 
βήμα προς μια στενότερη συνεργασία 
στον τομέα της ασφάλειας και της 
άμυνας μεταξύ των κρατών μελών· 
τονίζει ότι η διάταξη αυτή, που εισήχθη 
στη Συνθήκη της Λισαβόνας του 2009 
(άρθρο 46 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης), 
είναι νομικά δεσμευτική και περιλαμβάνει 
μια δέσμη φιλόδοξων δεσμεύσεων που θα 
επιτρέψουν σε όσες ευρωπαϊκές χώρες το 
επιθυμούν να προχωρήσουν ταχύτερα σε 
κοινά αμυντικά έργα· αναγνωρίζει τον 
ρόλο που μπορεί να παίξει η PESCO στη 
διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ζήτησης· 
σημειώνει ότι σημαντικός αριθμός 
σχεδίων επιλέξιμων για το EDIDP 
αναπτύσσεται στο πλαίσιο της PESCO 
και μπορεί επίσης να επωφελείται από 
υψηλότερα ποσοστά επιχορήγησης· 
υποστηρίζει την πλήρη συνοχή μεταξύ 
των σχεδίων PESCO και του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF)·

διαγράφεται
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Or. fr

Τροπολογία 342
Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42. χαιρετίζει την αποτελεσματική 
εφαρμογή μιας μόνιμης διαρθρωμένης 
συνεργασίας (PESCO) ως σημαντικό βήμα 
προς μια στενότερη συνεργασία στον 
τομέα της ασφάλειας και της άμυνας 
μεταξύ των κρατών μελών· τονίζει ότι η 
διάταξη αυτή, που εισήχθη στη Συνθήκη 
της Λισαβόνας του 2009 (άρθρο 46 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης), είναι νομικά 
δεσμευτική και περιλαμβάνει μια δέσμη 
φιλόδοξων δεσμεύσεων που θα επιτρέψουν 
σε όσες ευρωπαϊκές χώρες το επιθυμούν να 
προχωρήσουν ταχύτερα σε κοινά αμυντικά 
έργα· αναγνωρίζει τον ρόλο που μπορεί να 
παίξει η PESCO στη διαμόρφωση της 
ευρωπαϊκής ζήτησης· σημειώνει ότι 
σημαντικός αριθμός σχεδίων επιλέξιμων 
για το EDIDP αναπτύσσεται στο πλαίσιο 
της PESCO και μπορεί επίσης να 
επωφελείται από υψηλότερα ποσοστά 
επιχορήγησης· υποστηρίζει την πλήρη 
συνοχή μεταξύ των σχεδίων PESCO και 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF)·

42. χαιρετίζει την αποτελεσματική 
εφαρμογή μιας μόνιμης διαρθρωμένης 
συνεργασίας (PESCO) ως σημαντικό βήμα 
προς μια στενότερη συνεργασία στον 
τομέα της ασφάλειας και της άμυνας 
μεταξύ των κρατών μελών· τονίζει ότι η 
διάταξη αυτή, που εισήχθη στη Συνθήκη 
της Λισαβόνας του 2009 (άρθρο 46 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση), 
είναι νομικά δεσμευτική και περιλαμβάνει 
μια δέσμη φιλόδοξων δεσμεύσεων που θα 
επιτρέψουν σε όσες ευρωπαϊκές χώρες το 
επιθυμούν να προχωρήσουν ταχύτερα σε 
κοινά αμυντικά έργα· αναγνωρίζει τον 
ρόλο που μπορεί να παίξει η PESCO στη 
διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ζήτησης· 
καλεί το Συμβούλιο να διευκρινίσει κατά 
πόσον η απόφαση του Συμβουλίου 
2017/2315 (ΚΕΠΠΑ) της 11ης 
Δεκεμβρίου 2017, που ελήφθη με 
αυξημένη πλειοψηφία, καθώς και το 
άρθρο 8 παράγραφος 2 αυτής, συνάδουν 
με το άρθρο 41 παράγραφος 2 της ΣΣΕ, 
το οποίο απαιτεί ομοφωνία· σημειώνει ότι 
σημαντικός αριθμός σχεδίων επιλέξιμων 
για το EDIDP αναπτύσσεται στο πλαίσιο 
της PESCO και μπορεί επίσης να 
επωφελείται από υψηλότερα ποσοστά 
επιχορήγησης· υποστηρίζει την πλήρη 
συνοχή μεταξύ των σχεδίων PESCO και 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF)·

Or. de

Τροπολογία 343
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Mick Wallace, Özlem Demirel, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42. χαιρετίζει την αποτελεσματική 
εφαρμογή μιας μόνιμης διαρθρωμένης 
συνεργασίας (PESCO) ως σημαντικό βήμα 
προς μια στενότερη συνεργασία στον 
τομέα της ασφάλειας και της άμυνας 
μεταξύ των κρατών μελών· τονίζει ότι η 
διάταξη αυτή, που εισήχθη στη Συνθήκη 
της Λισαβόνας του 2009 (άρθρο 46 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης), είναι νομικά 
δεσμευτική και περιλαμβάνει μια δέσμη 
φιλόδοξων δεσμεύσεων που θα 
επιτρέψουν σε όσες ευρωπαϊκές χώρες το 
επιθυμούν να προχωρήσουν ταχύτερα σε 
κοινά αμυντικά έργα· αναγνωρίζει τον 
ρόλο που μπορεί να παίξει η PESCO στη 
διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ζήτησης· 
σημειώνει ότι σημαντικός αριθμός 
σχεδίων επιλέξιμων για το EDIDP 
αναπτύσσεται στο πλαίσιο της PESCO 
και μπορεί επίσης να επωφελείται από 
υψηλότερα ποσοστά επιχορήγησης· 
υποστηρίζει την πλήρη συνοχή μεταξύ 
των σχεδίων PESCO και του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF)·

42. απορρίπτει κατηγορηματικά την 
εφαρμογή μιας μόνιμης διαρθρωμένης 
συνεργασίας (PESCO) ως βήμα προς την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αμυντικής 
Ένωσης· τονίζει ότι η διάταξη αυτή, που 
εισήχθη στη Συνθήκη της Λισαβόνας του 
2009 (άρθρο 46 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης), είναι 
νομικά δεσμευτική και περιλαμβάνει μια 
δέσμη δεσμεύσεων που θα 
στρατιωτικοποιήσουν περαιτέρω την ΕΕ· 
προειδοποιεί, εν προκειμένω, ότι με την 
PESCO θα ακυρωθεί ο υφιστάμενος 
κανόνας ομοφωνίας του Συμβουλίου 
σχετικά με αποφάσεις στον τομέα της 
ΚΠΑΑ·

Or. en

Τροπολογία 344
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42. χαιρετίζει την αποτελεσματική 
εφαρμογή μιας μόνιμης διαρθρωμένης 
συνεργασίας (PESCO) ως σημαντικό βήμα 
προς μια στενότερη συνεργασία στον 

42. χαιρετίζει την αποτελεσματική 
εφαρμογή μιας μόνιμης διαρθρωμένης 
συνεργασίας (PESCO) ως σημαντικό βήμα 
προς μια στενότερη συνεργασία στον 
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τομέα της ασφάλειας και της άμυνας 
μεταξύ των κρατών μελών· τονίζει ότι η 
διάταξη αυτή, που εισήχθη στη Συνθήκη 
της Λισαβόνας του 2009 (άρθρο 46 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης), είναι νομικά 
δεσμευτική και περιλαμβάνει μια δέσμη 
φιλόδοξων δεσμεύσεων που θα επιτρέψουν 
σε όσες ευρωπαϊκές χώρες το επιθυμούν να 
προχωρήσουν ταχύτερα σε κοινά αμυντικά 
έργα· αναγνωρίζει τον ρόλο που μπορεί να 
παίξει η PESCO στη διαμόρφωση της 
ευρωπαϊκής ζήτησης· σημειώνει ότι 
σημαντικός αριθμός σχεδίων επιλέξιμων 
για το EDIDP αναπτύσσεται στο πλαίσιο 
της PESCO και μπορεί επίσης να 
επωφελείται από υψηλότερα ποσοστά 
επιχορήγησης· υποστηρίζει την πλήρη 
συνοχή μεταξύ των σχεδίων PESCO και 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF)·

τομέα της ασφάλειας και της άμυνας 
μεταξύ των κρατών μελών· τονίζει ότι η 
διάταξη αυτή, που εισήχθη στη Συνθήκη 
της Λισαβόνας του 2009 (άρθρο 46 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης), είναι νομικά 
δεσμευτική και περιλαμβάνει μια δέσμη 
φιλόδοξων δεσμεύσεων που θα επιτρέψουν 
σε όσες ευρωπαϊκές χώρες το επιθυμούν να 
προχωρήσουν ταχύτερα σε κοινά αμυντικά 
έργα· αναγνωρίζει τον ρόλο που μπορεί να 
παίξει η PESCO στη διαμόρφωση της 
ευρωπαϊκής ζήτησης· σημειώνει ότι 
σημαντικός αριθμός σχεδίων επιλέξιμων 
για το EDIDP αναπτύσσεται στο πλαίσιο 
της PESCO και μπορεί επίσης να 
επωφελείται από υψηλότερα ποσοστά 
επιχορήγησης· υποστηρίζει την πλήρη 
συνοχή μεταξύ των σχεδίων PESCO και 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF)· 
ζητεί να προβλεφθεί η μεγαλύτερη δυνατή 
πρόσβαση τρίτων χωρών στην PESCO, 
αναγνωρίζοντας ότι οι αμυντικές 
βιομηχανίες αυτών των χωρών διαθέτουν 
εμπειρογνωσία, συναφή μέσα και 
ικανότητες από τα οποία θα μπορούσαν 
να επωφεληθούν οι βιομηχανίες των 
μελών της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 345
Witold Jan Waszczykowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42. χαιρετίζει την αποτελεσματική 
εφαρμογή μιας μόνιμης διαρθρωμένης 
συνεργασίας (PESCO) ως σημαντικό βήμα 
προς μια στενότερη συνεργασία στον 
τομέα της ασφάλειας και της άμυνας 
μεταξύ των κρατών μελών· τονίζει ότι η 
διάταξη αυτή, που εισήχθη στη Συνθήκη 
της Λισαβόνας του 2009 (άρθρο 46 της 

42. σημειώνει την εφαρμογή μιας 
μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας 
(PESCO) ως βήμα προς μια στενότερη 
συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και 
της άμυνας μεταξύ των κρατών μελών· 
τονίζει ότι η PESCO δεν θα πρέπει σε 
καμία περίπτωση να υπονομεύει τη θέση 
του ΝΑΤΟ ως θεμελίου της ευρωπαϊκής 
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Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης), είναι νομικά 
δεσμευτική και περιλαμβάνει μια δέσμη 
φιλόδοξων δεσμεύσεων που θα επιτρέψουν 
σε όσες ευρωπαϊκές χώρες το επιθυμούν να 
προχωρήσουν ταχύτερα σε κοινά αμυντικά 
έργα· αναγνωρίζει τον ρόλο που μπορεί να 
παίξει η PESCO στη διαμόρφωση της 
ευρωπαϊκής ζήτησης· σημειώνει ότι 
σημαντικός αριθμός σχεδίων επιλέξιμων 
για το EDIDP αναπτύσσεται στο πλαίσιο 
της PESCO και μπορεί επίσης να 
επωφελείται από υψηλότερα ποσοστά 
επιχορήγησης· υποστηρίζει την πλήρη 
συνοχή μεταξύ των σχεδίων PESCO και 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF)·

άμυνας· τονίζει ότι η διάταξη, που εισήχθη 
στη Συνθήκη της Λισαβόνας του 2009 
(άρθρο 46 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης), είναι νομικά 
δεσμευτική και περιλαμβάνει μια δέσμη 
φιλόδοξων δεσμεύσεων που θα επιτρέψουν 
σε όσες ευρωπαϊκές χώρες το επιθυμούν να 
προχωρήσουν ταχύτερα σε κοινά αμυντικά 
έργα· αναγνωρίζει τον ρόλο που μπορεί να 
παίξει η PESCO στη διαμόρφωση της 
ευρωπαϊκής ζήτησης· σημειώνει ότι 
σημαντικός αριθμός σχεδίων επιλέξιμων 
για το EDIDP αναπτύσσεται στο πλαίσιο 
της PESCO και μπορεί επίσης να 
επωφελείται από υψηλότερα ποσοστά 
επιχορήγησης· υποστηρίζει την πλήρη 
συνοχή μεταξύ των σχεδίων PESCO και 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF)·

Or. en

Τροπολογία 346
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Martin Horwood

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42. χαιρετίζει την αποτελεσματική 
εφαρμογή μιας μόνιμης διαρθρωμένης 
συνεργασίας (PESCO) ως σημαντικό βήμα 
προς μια στενότερη συνεργασία στον 
τομέα της ασφάλειας και της άμυνας 
μεταξύ των κρατών μελών· τονίζει ότι η 
διάταξη αυτή, που εισήχθη στη Συνθήκη 
της Λισαβόνας του 2009 (άρθρο 46 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης), είναι νομικά 
δεσμευτική και περιλαμβάνει μια δέσμη 
φιλόδοξων δεσμεύσεων που θα επιτρέψουν 
σε όσες ευρωπαϊκές χώρες το επιθυμούν να 
προχωρήσουν ταχύτερα σε κοινά αμυντικά 
έργα· αναγνωρίζει τον ρόλο που μπορεί να 
παίξει η PESCO στη διαμόρφωση της 
ευρωπαϊκής ζήτησης· σημειώνει ότι 

42. χαιρετίζει την αποτελεσματική 
εφαρμογή μιας μόνιμης διαρθρωμένης 
συνεργασίας (PESCO) ως σημαντικό βήμα 
προς μια στενότερη συνεργασία στον 
τομέα της ασφάλειας και της άμυνας 
μεταξύ των κρατών μελών· τονίζει ότι η 
διάταξη αυτή, που εισήχθη στη Συνθήκη 
της Λισαβόνας του 2009 (άρθρο 46 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης), είναι νομικά 
δεσμευτική και περιλαμβάνει μια δέσμη 
φιλόδοξων δεσμεύσεων που θα επιτρέψουν 
σε όσες ευρωπαϊκές χώρες το επιθυμούν να 
προχωρήσουν ταχύτερα σε κοινά αμυντικά 
έργα· αναγνωρίζει τη συμβολή που μπορεί 
να έχει η PESCO στη διαμόρφωση της 
ευρωπαϊκής ζήτησης· σημειώνει ότι 
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σημαντικός αριθμός σχεδίων επιλέξιμων 
για το EDIDP αναπτύσσεται στο πλαίσιο 
της PESCO και μπορεί επίσης να 
επωφελείται από υψηλότερα ποσοστά 
επιχορήγησης· υποστηρίζει την πλήρη 
συνοχή μεταξύ των σχεδίων PESCO και 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF)·

σημαντικός αριθμός σχεδίων επιλέξιμων 
για το EDIDP αναπτύσσεται στο πλαίσιο 
της PESCO και μπορεί επίσης να 
επωφελείται από υψηλότερα ποσοστά 
επιχορήγησης· υποστηρίζει την πλήρη 
συνοχή μεταξύ των σχεδίων PESCO και 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF)·

Or. fr

Τροπολογία 347
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. τονίζει τη στενή διασύνδεση της 
PESCO με την συντονισμένη ετήσια 
επανεξέταση στον τομέα της άμυνας 
(CARD) η οποία ξεκίνησε το 2017, και με 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, για την 
ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων των 
ευρωπαϊκών χωρών· τονίζει ότι τα νέα 
έργα θα πρέπει να αποτελούν μέρος του 
σχεδίου ανάπτυξης δυνατοτήτων (CDP), 
το οποίο θα ενισχύσει τη συνεργασία 
μεταξύ κρατών μελών προκειμένου να 
γεφυρωθεί το χάσμα δυνατοτήτων, στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Άμυνας· θεωρεί ότι η CARD θα πρέπει να 
συμβάλλει αποτελεσματικά στην 
εναρμόνιση των επενδύσεων και των 
δυνατοτήτων των εθνικών ενόπλων 
δυνάμεων, διασφαλίζοντας με τον τρόπο 
αυτό τη στρατηγική και επιχειρησιακή 
αυτονομία της ΕΕ και επιτρέποντας στα 
κράτη μέλη να επενδύουν 
αποτελεσματικότερα στην άμυνα·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 348
Michael Gahler
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. τονίζει τη στενή διασύνδεση της 
PESCO με την συντονισμένη ετήσια 
επανεξέταση στον τομέα της άμυνας 
(CARD) η οποία ξεκίνησε το 2017, και με 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, για την 
ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων των 
ευρωπαϊκών χωρών· τονίζει ότι τα νέα 
έργα θα πρέπει να αποτελούν μέρος του 
σχεδίου ανάπτυξης δυνατοτήτων (CDP), το 
οποίο θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ 
κρατών μελών προκειμένου να γεφυρωθεί 
το χάσμα δυνατοτήτων, στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας· θεωρεί 
ότι η CARD θα πρέπει να συμβάλλει 
αποτελεσματικά στην εναρμόνιση των 
επενδύσεων και των δυνατοτήτων των 
εθνικών ενόπλων δυνάμεων, 
διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό τη 
στρατηγική και επιχειρησιακή αυτονομία 
της ΕΕ και επιτρέποντας στα κράτη μέλη 
να επενδύουν αποτελεσματικότερα στην 
άμυνα·

43. τονίζει τη στενή διασύνδεση της 
PESCO με την συντονισμένη ετήσια 
επανεξέταση στον τομέα της άμυνας 
(CARD) η οποία ξεκίνησε το 2017, και με 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, για την 
ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων των 
ευρωπαϊκών χωρών· επικρίνει εκ νέου το 
γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει 
χώρα στρατηγική ανάπτυξη μέτρων για 
σκοπούς αμυντικής πολιτικής· καλεί, για 
τον λόγο αυτόν, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή, να εκπονήσουν από κοινού με 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μία Λευκή 
Βίβλο της ΕΕ για την ασφάλεια και την 
άμυνα ως διοργανική συμφωνία, καθώς 
και έγγραφο στρατηγικής για την 
αμυντική βιομηχανία για την περίοδο 
2021-2027· τονίζει ότι τα νέα έργα θα 
πρέπει να αποτελούν μέρος του σχεδίου 
ανάπτυξης δυνατοτήτων (CDP), το οποίο 
θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ 
κρατών μελών προκειμένου να γεφυρωθεί 
το χάσμα δυνατοτήτων, στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας· θεωρεί 
ότι η CARD θα πρέπει να συμβάλλει 
αποτελεσματικά στην εναρμόνιση των 
επενδύσεων και των δυνατοτήτων των 
εθνικών ενόπλων δυνάμεων, 
διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό τη 
στρατηγική και επιχειρησιακή αυτονομία 
της ΕΕ και επιτρέποντας στα κράτη μέλη 
να επενδύουν αποτελεσματικότερα στην 
άμυνα·

Or. de

Τροπολογία 349
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta, Klemen Grošelj

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 43

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. τονίζει τη στενή διασύνδεση της 
PESCO με την συντονισμένη ετήσια 
επανεξέταση στον τομέα της άμυνας 
(CARD) η οποία ξεκίνησε το 2017, και με 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, για την 
ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων των 
ευρωπαϊκών χωρών· τονίζει ότι τα νέα 
έργα θα πρέπει να αποτελούν μέρος του 
σχεδίου ανάπτυξης δυνατοτήτων (CDP), το 
οποίο θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ 
κρατών μελών προκειμένου να γεφυρωθεί 
το χάσμα δυνατοτήτων, στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας· θεωρεί 
ότι η CARD θα πρέπει να συμβάλλει 
αποτελεσματικά στην εναρμόνιση των 
επενδύσεων και των δυνατοτήτων των 
εθνικών ενόπλων δυνάμεων, 
διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό τη 
στρατηγική και επιχειρησιακή αυτονομία 
της ΕΕ και επιτρέποντας στα κράτη μέλη 
να επενδύουν αποτελεσματικότερα στην 
άμυνα·

43. τονίζει ότι είναι απαραίτητο να 
εξασφαλιστεί συνοχή μεταξύ της PESCO, 
της συντονισμένης ετήσιας επανεξέτασης 
στον τομέα της άμυνας (CARD) η οποία 
ξεκίνησε το 2017, και του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Άμυνας, για την ενίσχυση των 
αμυντικών ικανοτήτων των ευρωπαϊκών 
χωρών και τη βελτιστοποίηση των 
δαπανών του προϋπολογισμού τους στον 
συγκεκριμένο τομέα· τονίζει ότι τα νέα 
έργα θα πρέπει να αποτελούν μέρος του 
σχεδίου ανάπτυξης δυνατοτήτων (CDP), το 
οποίο θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ 
κρατών μελών προκειμένου να γεφυρωθεί 
το χάσμα δυνατοτήτων, στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας· θεωρεί 
ότι η CARD θα πρέπει να συμβάλλει 
αποτελεσματικά στην εναρμόνιση και στη 
συμπληρωματικότητα των επενδύσεων 
και των δυνατοτήτων των εθνικών 
ενόπλων δυνάμεων, διασφαλίζοντας με τον 
τρόπο αυτό τη στρατηγική και 
επιχειρησιακή αυτονομία της ΕΕ και 
επιτρέποντας στα κράτη μέλη να 
επενδύουν αποτελεσματικότερα στην 
άμυνα·

Or. fr

Τροπολογία 350
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43α. σημειώνει με ικανοποίηση τον 
πλήρη συντονισμό μεταξύ του σχεδίου 
ανάπτυξης ικανοτήτων που καταρτίστηκε 
από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας 
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και του σχεδιασμού ικανοτήτων που 
τέθηκε σε εφαρμογή, μέσω των οποίων 
διασφαλίζεται η αύξηση της 
διαλειτουργικότητας μεταξύ των ενόπλων 
δυνάμεων των ευρωπαϊκών κρατών που 
είναι μέλη του ΝΑΤΟ·

Or. fr

Τροπολογία 351
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44. λαμβάνει υπό σημείωση την 
πρόταση της Επιτροπής να διατεθούν στο 
επόμενο ΠΔΠ 6.5 δισεκατομμύρια ευρώ 
για έργα στρατιωτικής κινητικότητας·

44. επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής να διατεθούν στο επόμενο ΠΔΠ 
6,5 δισεκατομμύρια ευρώ για έργα 
στρατιωτικής κινητικότητας· υπενθυμίζει 
ότι η συλλογική ασφάλεια και άμυνα των 
κρατών μελών της Ένωσης και η 
ικανότητά τους να παρεμβαίνουν σε 
κρίσεις στο εξωτερικό εξαρτώνται 
ουσιαστικά από τη δυνατότητα ελεύθερης 
και ταχείας μετακίνησης των 
συμμαχικών στρατευμάτων και του μη 
στρατιωτικού προσωπικού διαχείρισης 
κρίσεων, καθώς και του υλικού και του 
εξοπλισμού μέσω του έδαφος κάθε 
κράτους μέλους και εκτός της Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 352
Claudiu Manda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44. λαμβάνει υπό σημείωση την 44. λαμβάνει υπό σημείωση την 
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πρόταση της Επιτροπής να διατεθούν στο 
επόμενο ΠΔΠ 6.5 δισεκατομμύρια ευρώ 
για έργα στρατιωτικής κινητικότητας·

πρόταση της Επιτροπής να διατεθούν στο 
επόμενο ΠΔΠ 6.5 δισεκατομμύρια ευρώ 
για έργα στρατιωτικής κινητικότητας· 
τονίζει ότι η στρατιωτική κινητικότητα 
αποτελεί στρατηγικό μέσο για να 
μπορέσει η ΕΕ να επιδιώξει 
αποτελεσματικά τα συμφέροντά της στον 
τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, 
συμπληρωματικά προς άλλους 
οργανισμούς όπως το ΝΑΤΟ·

Or. en

Τροπολογία 353
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44. λαμβάνει υπό σημείωση την 
πρόταση της Επιτροπής να διατεθούν στο 
επόμενο ΠΔΠ 6.5 δισεκατομμύρια ευρώ 
για έργα στρατιωτικής κινητικότητας·

44. χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής να διατεθούν στο επόμενο ΠΔΠ 
6,5 δισεκατομμύρια ευρώ για έργα 
στρατιωτικής κινητικότητας· υπογραμμίζει 
τη σημασία της προώθησης της 
στρατιωτικής κινητικότητας προς όφελος 
τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και 
του ΝΑΤΟ· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για το γεγονός ότι το έργο αυτό 
αποτελεί μέρος της PESCO·

Or. fr

Τροπολογία 354
Kris Peeters

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44. λαμβάνει υπό σημείωση την 44. χαιρετίζει την πρόταση της 
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πρόταση της Επιτροπής να διατεθούν στο 
επόμενο ΠΔΠ 6.5 δισεκατομμύρια ευρώ 
για έργα στρατιωτικής κινητικότητας·

Επιτροπής να διατεθούν στο επόμενο ΠΔΠ 
6.5 δισεκατομμύρια ευρώ για έργα 
στρατιωτικής κινητικότητας· τονίζει ότι η 
στρατιωτική κινητικότητα πρέπει να 
αντιμετωπίσει δύο προκλήσεις, 
συγκεκριμένα τον εξορθολογισμό των 
διαδικασιών και την αύξηση των 
υποδομών· 

Or. en

Τροπολογία 355
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Özlem Demirel, Luke Ming Flanagan, Manu 
Pineda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44. λαμβάνει υπό σημείωση την 
πρόταση της Επιτροπής να διατεθούν στο 
επόμενο ΠΔΠ 6.5 δισεκατομμύρια ευρώ 
για έργα στρατιωτικής κινητικότητας·

44. απορρίπτει την πρόταση της 
Επιτροπής να διατεθούν στο επόμενο ΠΔΠ 
6.5 δισεκατομμύρια ευρώ για έργα 
στρατιωτικής κινητικότητας· υπενθυμίζει 
ότι το άρθρο 41 παράγραφος 2 της ΣΕΕ 
απαγορεύει τη χρήση του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για στρατιωτικές 
ή αμυντικές ενέργειες·

Or. en

Τροπολογία 356
Joachim Schuster

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44. λαμβάνει υπό σημείωση την 
πρόταση της Επιτροπής να διατεθούν στο 
επόμενο ΠΔΠ 6.5 δισεκατομμύρια ευρώ 
για έργα στρατιωτικής κινητικότητας·

44. απορρίπτει την πρόταση της 
Επιτροπής να διατεθούν στο επόμενο ΠΔΠ 
6.5 δισεκατομμύρια ευρώ για έργα 
στρατιωτικής κινητικότητας· ζητεί 
ουδέτερη προς τον προϋπολογισμό 
χρηματοδότηση από τα κράτη μέλη·
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Or. en

Τροπολογία 357
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44. λαμβάνει υπό σημείωση την 
πρόταση της Επιτροπής να διατεθούν στο 
επόμενο ΠΔΠ 6.5 δισεκατομμύρια ευρώ 
για έργα στρατιωτικής κινητικότητας·

44. υπογραμμίζει τη σημασία της 
στρατιωτικής κινητικότητας· χαιρετίζει 
την πρόταση της Επιτροπής να διατεθούν 
στο επόμενο ΠΔΠ 6.5 δισεκατομμύρια 
ευρώ για έργα στρατιωτικής 
κινητικότητας·

Or. en

Τροπολογία 358
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. προβληματίζεται με την αργή 
εκκίνηση των 34 έργων και με τη 
δρομολόγηση ενός τρίτου κύματος 13 
έργων, εκ των οποίων κανένα δεν έχει 
υλοποιηθεί μέχρι σήμερα· διαπιστώνει ότι 
μόνο τέσσερα έργα θα καλύψουν την 
αρχική επιχειρησιακή τους δυνατότητα 
το 2019· επισημαίνει την έλλειψη 
φιλοδοξίας και εμβέλειας ορισμένων 
έργων, που δεν επιτρέπουν να καλυφθούν 
τα πλέον προφανή κενά σε επίπεδο 
δυνατοτήτων, ιδίως εκείνα του πρώτου 
κύματος, τα οποία είναι κατά κύριο λόγο 
σχέδια δυνατοτήτων που περιλαμβάνουν 
το μέγιστο αριθμό κρατών μελών· 
σημειώνει ότι στα έργα της PESCO η 
επιθυμητή πρόβλεψη περί συμμετοχής 

διαγράφεται
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δεν θα πρέπει να υπονομεύει τις υψηλές 
φιλοδοξίες εκείνων των κρατών μελών 
που συμμετέχουν· θεωρεί ότι η σύνδεση 
των τρίτων χωρών πρέπει να είναι υπό 
αυστηρές προϋποθέσεις και βάσει 
διαπιστωμένης και αποτελεσματικής 
αμοιβαιότητας· καλεί τα κράτη μέλη να 
υποβάλουν προτάσεις για έργα με 
στρατηγική ευρωπαϊκή διάσταση, ώστε 
να ενισχυθεί έτσι η ευρωπαϊκή 
βιομηχανική και τεχνολογική βάση στον 
τομέα της άμυνας (EDTIB), η οποία 
αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της 
διεργασίας στρατηγικής αυτονόμησης 
που δίνει έμφαση στο επιχειρησιακό 
σκέλος, με σκοπό την απευθείας 
ανταπόκριση στις ανάγκες των 
ευρωπαϊκών στρατών στο πλαίσιο 
επιχειρήσεων·

Or. fr

Τροπολογία 359
Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. προβληματίζεται με την αργή 
εκκίνηση των 34 έργων και με τη 
δρομολόγηση ενός τρίτου κύματος 13 
έργων, εκ των οποίων κανένα δεν έχει 
υλοποιηθεί μέχρι σήμερα· διαπιστώνει ότι 
μόνο τέσσερα έργα θα καλύψουν την 
αρχική επιχειρησιακή τους δυνατότητα το 
2019· επισημαίνει την έλλειψη φιλοδοξίας 
και εμβέλειας ορισμένων έργων, που δεν 
επιτρέπουν να καλυφθούν τα πλέον 
προφανή κενά σε επίπεδο δυνατοτήτων, 
ιδίως εκείνα του πρώτου κύματος, τα οποία 
είναι κατά κύριο λόγο σχέδια δυνατοτήτων 
που περιλαμβάνουν το μέγιστο αριθμό 
κρατών μελών· σημειώνει ότι στα έργα της 
PESCO η επιθυμητή πρόβλεψη περί 
συμμετοχής δεν θα πρέπει να υπονομεύει 

45. προβληματίζεται με την αργή 
εκκίνηση των 34 έργων της PESCO και με 
τη δρομολόγηση ενός τρίτου κύματος 13 
έργων, εκ των οποίων κανένα δεν έχει 
υλοποιηθεί μέχρι σήμερα· διαπιστώνει ότι 
μόνο τέσσερα έργα θα καλύψουν την 
αρχική επιχειρησιακή τους δυνατότητα το 
2019· επισημαίνει την έλλειψη φιλοδοξίας 
και εμβέλειας ορισμένων έργων, που δεν 
επιτρέπουν να καλυφθούν τα πλέον 
προφανή κενά σε επίπεδο δυνατοτήτων, 
ιδίως εκείνα του πρώτου κύματος, τα οποία 
είναι κατά κύριο λόγο σχέδια δυνατοτήτων 
που περιλαμβάνουν το μέγιστο αριθμό 
κρατών μελών· καλεί την ΑΠ/ΥΕ να 
ενημερώσει άμεσα το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ποια έργα της PESCO θα 
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τις υψηλές φιλοδοξίες εκείνων των κρατών 
μελών που συμμετέχουν· θεωρεί ότι η 
σύνδεση των τρίτων χωρών πρέπει να είναι 
υπό αυστηρές προϋποθέσεις και βάσει 
διαπιστωμένης και αποτελεσματικής 
αμοιβαιότητας· καλεί τα κράτη μέλη να 
υποβάλουν προτάσεις για έργα με 
στρατηγική ευρωπαϊκή διάσταση, ώστε να 
ενισχυθεί έτσι η ευρωπαϊκή βιομηχανική 
και τεχνολογική βάση στον τομέα της 
άμυνας (EDTIB), η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο στοιχείο της διεργασίας 
στρατηγικής αυτονόμησης που δίνει 
έμφαση στο επιχειρησιακό σκέλος, με 
σκοπό την απευθείας ανταπόκριση στις 
ανάγκες των ευρωπαϊκών στρατών στο 
πλαίσιο επιχειρήσεων·

πρέπει να τερματιστούν πρόωρα και με 
ποια αιτιολογία· σημειώνει ότι στα έργα 
της PESCO η επιθυμητή πρόβλεψη περί 
συμμετοχής δεν θα πρέπει να υπονομεύει 
τις υψηλές φιλοδοξίες εκείνων των κρατών 
μελών που συμμετέχουν· θεωρεί ότι η 
σύνδεση των τρίτων χωρών πρέπει να είναι 
υπό αυστηρές προϋποθέσεις και βάσει 
διαπιστωμένης και αποτελεσματικής 
αμοιβαιότητας· επισημαίνει, εν 
προκειμένω, τα δικαιώματα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δυνάμει της 
απόφασης στην υπόθεση C-658/11· καλεί 
τα κράτη μέλη να υποβάλουν προτάσεις 
για έργα με στρατηγική ευρωπαϊκή 
διάσταση, ώστε να ενισχυθεί έτσι η 
ευρωπαϊκή βιομηχανική και τεχνολογική 
βάση στον τομέα της άμυνας (EDTIB), η 
οποία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της 
διεργασίας στρατηγικής αυτονόμησης που 
δίνει έμφαση στο επιχειρησιακό σκέλος, με 
σκοπό την απευθείας ανταπόκριση στις 
ανάγκες των ευρωπαϊκών στρατών στο 
πλαίσιο επιχειρήσεων·

Or. de

Τροπολογία 360
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. προβληματίζεται με την αργή 
εκκίνηση των 34 έργων και με τη 
δρομολόγηση ενός τρίτου κύματος 13 
έργων, εκ των οποίων κανένα δεν έχει 
υλοποιηθεί μέχρι σήμερα· διαπιστώνει ότι 
μόνο τέσσερα έργα θα καλύψουν την 
αρχική επιχειρησιακή τους δυνατότητα το 
2019· επισημαίνει την έλλειψη φιλοδοξίας 
και εμβέλειας ορισμένων έργων, που δεν 
επιτρέπουν να καλυφθούν τα πλέον 
προφανή κενά σε επίπεδο δυνατοτήτων, 
ιδίως εκείνα του πρώτου κύματος, τα οποία 

45. προβληματίζεται με την αργή 
εκκίνηση των 34 έργων και με τη 
δρομολόγηση ενός τρίτου κύματος 13 
έργων, εκ των οποίων κανένα δεν έχει 
υλοποιηθεί μέχρι σήμερα· διαπιστώνει ότι 
μόνο τέσσερα έργα θα καλύψουν την 
αρχική επιχειρησιακή τους δυνατότητα το 
2019· επισημαίνει την έλλειψη φιλοδοξίας 
και εμβέλειας ορισμένων έργων, που δεν 
επιτρέπουν να καλυφθούν τα πλέον 
προφανή κενά σε επίπεδο δυνατοτήτων, 
ιδίως εκείνα του πρώτου κύματος, τα οποία 
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είναι κατά κύριο λόγο σχέδια δυνατοτήτων 
που περιλαμβάνουν το μέγιστο αριθμό 
κρατών μελών· σημειώνει ότι στα έργα της 
PESCO η επιθυμητή πρόβλεψη περί 
συμμετοχής δεν θα πρέπει να υπονομεύει 
τις υψηλές φιλοδοξίες εκείνων των κρατών 
μελών που συμμετέχουν· θεωρεί ότι η 
σύνδεση των τρίτων χωρών πρέπει να είναι 
υπό αυστηρές προϋποθέσεις και βάσει 
διαπιστωμένης και αποτελεσματικής 
αμοιβαιότητας· καλεί τα κράτη μέλη να 
υποβάλουν προτάσεις για έργα με 
στρατηγική ευρωπαϊκή διάσταση, ώστε να 
ενισχυθεί έτσι η ευρωπαϊκή βιομηχανική 
και τεχνολογική βάση στον τομέα της 
άμυνας (EDTIB), η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο στοιχείο της διεργασίας 
στρατηγικής αυτονόμησης που δίνει 
έμφαση στο επιχειρησιακό σκέλος, με 
σκοπό την απευθείας ανταπόκριση στις 
ανάγκες των ευρωπαϊκών στρατών στο 
πλαίσιο επιχειρήσεων·

είναι κατά κύριο λόγο σχέδια δυνατοτήτων 
που περιλαμβάνουν το μέγιστο αριθμό 
κρατών μελών· σημειώνει ότι στα έργα της 
PESCO η επιθυμητή πρόβλεψη περί 
συμμετοχής δεν θα πρέπει να υπονομεύει 
τις υψηλές φιλοδοξίες εκείνων των κρατών 
μελών που συμμετέχουν· θεωρεί ότι η 
σύνδεση των τρίτων χωρών πρέπει να είναι 
υπό αυστηρές προϋποθέσεις και βάσει 
διαπιστωμένης και αποτελεσματικής 
αμοιβαιότητας· καλεί τα κράτη μέλη να 
υποβάλουν προτάσεις για έργα με 
στρατηγική ευρωπαϊκή διάσταση, ώστε να 
ενισχυθεί έτσι η ευρωπαϊκή βιομηχανική 
και τεχνολογική βάση στον τομέα της 
άμυνας (EDTIB)·

Or. en

Τροπολογία 361
Claudiu Manda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. προβληματίζεται με την αργή 
εκκίνηση των 34 έργων και με τη 
δρομολόγηση ενός τρίτου κύματος 13 
έργων, εκ των οποίων κανένα δεν έχει 
υλοποιηθεί μέχρι σήμερα· διαπιστώνει ότι 
μόνο τέσσερα έργα θα καλύψουν την 
αρχική επιχειρησιακή τους δυνατότητα το 
2019· επισημαίνει την έλλειψη φιλοδοξίας 
και εμβέλειας ορισμένων έργων, που δεν 
επιτρέπουν να καλυφθούν τα πλέον 
προφανή κενά σε επίπεδο δυνατοτήτων, 
ιδίως εκείνα του πρώτου κύματος, τα οποία 
είναι κατά κύριο λόγο σχέδια δυνατοτήτων 
που περιλαμβάνουν το μέγιστο αριθμό 

45. προβληματίζεται με την αργή 
εκκίνηση των 34 έργων και με τη 
δρομολόγηση ενός τρίτου κύματος 13 
έργων, εκ των οποίων κανένα δεν έχει 
υλοποιηθεί μέχρι σήμερα, και 
υπογραμμίζει την ανάγκη καθορισμού 
συγκεκριμένων προθεσμιών για την 
παράδοση των έργων και για μια 
σαφέστερη επισκόπηση των συνεπειών 
που έχουν τα τελικά προϊόντα τους· 
διαπιστώνει ότι μόνο τέσσερα έργα θα 
καλύψουν την αρχική επιχειρησιακή τους 
δυνατότητα το 2019· επισημαίνει την 
έλλειψη φιλοδοξίας και εμβέλειας 
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κρατών μελών· σημειώνει ότι στα έργα της 
PESCO η επιθυμητή πρόβλεψη περί 
συμμετοχής δεν θα πρέπει να υπονομεύει 
τις υψηλές φιλοδοξίες εκείνων των κρατών 
μελών που συμμετέχουν· θεωρεί ότι η 
σύνδεση των τρίτων χωρών πρέπει να είναι 
υπό αυστηρές προϋποθέσεις και βάσει 
διαπιστωμένης και αποτελεσματικής 
αμοιβαιότητας· καλεί τα κράτη μέλη να 
υποβάλουν προτάσεις για έργα με 
στρατηγική ευρωπαϊκή διάσταση, ώστε να 
ενισχυθεί έτσι η ευρωπαϊκή βιομηχανική 
και τεχνολογική βάση στον τομέα της 
άμυνας (EDTIB), η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο στοιχείο της διεργασίας 
στρατηγικής αυτονόμησης που δίνει 
έμφαση στο επιχειρησιακό σκέλος, με 
σκοπό την απευθείας ανταπόκριση στις 
ανάγκες των ευρωπαϊκών στρατών στο 
πλαίσιο επιχειρήσεων·

ορισμένων έργων, που δεν επιτρέπουν να 
καλυφθούν τα πλέον προφανή κενά σε 
επίπεδο δυνατοτήτων, ιδίως εκείνα του 
πρώτου κύματος, τα οποία είναι κατά 
κύριο λόγο σχέδια δυνατοτήτων που 
περιλαμβάνουν το μέγιστο αριθμό κρατών 
μελών· σημειώνει ότι στα έργα της PESCO 
η επιθυμητή πρόβλεψη περί συμμετοχής 
δεν θα πρέπει να υπονομεύει τις υψηλές 
φιλοδοξίες εκείνων των κρατών μελών που 
συμμετέχουν· θεωρεί ότι η σύνδεση των 
τρίτων χωρών πρέπει να είναι υπό 
αυστηρές προϋποθέσεις και βάσει 
διαπιστωμένης και αποτελεσματικής 
αμοιβαιότητας· καλεί τα κράτη μέλη να 
υποβάλουν προτάσεις για έργα με 
στρατηγική ευρωπαϊκή διάσταση, ώστε να 
ενισχυθεί έτσι η ευρωπαϊκή βιομηχανική 
και τεχνολογική βάση στον τομέα της 
άμυνας (EDTIB), η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο στοιχείο της διεργασίας 
στρατηγικής αυτονόμησης που δίνει 
έμφαση στο επιχειρησιακό σκέλος, με 
σκοπό την απευθείας ανταπόκριση στις 
ανάγκες των ευρωπαϊκών στρατών στο 
πλαίσιο επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 362
Sandra Kalniete

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. προβληματίζεται με την αργή 
εκκίνηση των 34 έργων και με τη 
δρομολόγηση ενός τρίτου κύματος 13 
έργων, εκ των οποίων κανένα δεν έχει 
υλοποιηθεί μέχρι σήμερα· διαπιστώνει ότι 
μόνο τέσσερα έργα θα καλύψουν την 
αρχική επιχειρησιακή τους δυνατότητα το 
2019· επισημαίνει την έλλειψη φιλοδοξίας 
και εμβέλειας ορισμένων έργων, που δεν 
επιτρέπουν να καλυφθούν τα πλέον 

45. προβληματίζεται με την αργή 
εκκίνηση των 34 έργων και με τη 
δρομολόγηση ενός τρίτου κύματος 13 
έργων, εκ των οποίων κανένα δεν έχει 
υλοποιηθεί μέχρι σήμερα· διαπιστώνει ότι 
μόνο τέσσερα έργα θα καλύψουν την 
αρχική επιχειρησιακή τους δυνατότητα το 
2019· επισημαίνει την έλλειψη φιλοδοξίας 
και εμβέλειας ορισμένων έργων, που δεν 
επιτρέπουν να καλυφθούν τα πλέον 
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προφανή κενά σε επίπεδο δυνατοτήτων, 
ιδίως εκείνα του πρώτου κύματος, τα οποία 
είναι κατά κύριο λόγο σχέδια δυνατοτήτων 
που περιλαμβάνουν το μέγιστο αριθμό 
κρατών μελών· σημειώνει ότι στα έργα της 
PESCO η επιθυμητή πρόβλεψη περί 
συμμετοχής δεν θα πρέπει να υπονομεύει 
τις υψηλές φιλοδοξίες εκείνων των κρατών 
μελών που συμμετέχουν· θεωρεί ότι η 
σύνδεση των τρίτων χωρών πρέπει να 
είναι υπό αυστηρές προϋποθέσεις και 
βάσει διαπιστωμένης και 
αποτελεσματικής αμοιβαιότητας· καλεί 
τα κράτη μέλη να υποβάλουν προτάσεις 
για έργα με στρατηγική ευρωπαϊκή 
διάσταση, ώστε να ενισχυθεί έτσι η 
ευρωπαϊκή βιομηχανική και τεχνολογική 
βάση στον τομέα της άμυνας (EDTIB), η 
οποία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της 
διεργασίας στρατηγικής αυτονόμησης που 
δίνει έμφαση στο επιχειρησιακό σκέλος, με 
σκοπό την απευθείας ανταπόκριση στις 
ανάγκες των ευρωπαϊκών στρατών στο 
πλαίσιο επιχειρήσεων·

προφανή κενά σε επίπεδο δυνατοτήτων, 
ιδίως εκείνα του πρώτου κύματος, τα οποία 
είναι κατά κύριο λόγο σχέδια δυνατοτήτων 
που περιλαμβάνουν το μέγιστο αριθμό 
κρατών μελών· σημειώνει ότι στα έργα της 
PESCO η επιθυμητή πρόβλεψη περί 
συμμετοχής δεν θα πρέπει να υπονομεύει 
τις υψηλές φιλοδοξίες εκείνων των κρατών 
μελών που συμμετέχουν· καλεί τα κράτη 
μέλη να υποβάλουν προτάσεις για έργα με 
στρατηγική ευρωπαϊκή διάσταση, ώστε να 
ενισχυθεί έτσι η ευρωπαϊκή βιομηχανική 
και τεχνολογική βάση στον τομέα της 
άμυνας (EDTIB), η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο στοιχείο της διεργασίας 
στρατηγικής αυτονόμησης που δίνει 
έμφαση στο επιχειρησιακό σκέλος, με 
σκοπό την απευθείας ανταπόκριση στις 
ανάγκες των ευρωπαϊκών στρατών στο 
πλαίσιο επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 363
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. προβληματίζεται με την αργή 
εκκίνηση των 34 έργων και με τη 
δρομολόγηση ενός τρίτου κύματος 13 
έργων, εκ των οποίων κανένα δεν έχει 
υλοποιηθεί μέχρι σήμερα· διαπιστώνει ότι 
μόνο τέσσερα έργα θα καλύψουν την 
αρχική επιχειρησιακή τους δυνατότητα το 
2019· επισημαίνει την έλλειψη φιλοδοξίας 
και εμβέλειας ορισμένων έργων, που δεν 
επιτρέπουν να καλυφθούν τα πλέον 
προφανή κενά σε επίπεδο δυνατοτήτων, 

45. προβληματίζεται με την αργή 
εκκίνηση των 34 έργων και με τη 
δρομολόγηση ενός τρίτου κύματος 13 
έργων, εκ των οποίων κανένα δεν έχει 
υλοποιηθεί μέχρι σήμερα· διαπιστώνει ότι 
μόνο τέσσερα έργα θα καλύψουν την 
αρχική επιχειρησιακή τους δυνατότητα το 
2019· επισημαίνει την έλλειψη φιλοδοξίας 
και εμβέλειας ορισμένων έργων, που δεν 
επιτρέπουν να καλυφθούν τα πλέον 
προφανή κενά σε επίπεδο δυνατοτήτων, 
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ιδίως εκείνα του πρώτου κύματος, τα οποία 
είναι κατά κύριο λόγο σχέδια δυνατοτήτων 
που περιλαμβάνουν το μέγιστο αριθμό 
κρατών μελών· σημειώνει ότι στα έργα της 
PESCO η επιθυμητή πρόβλεψη περί 
συμμετοχής δεν θα πρέπει να υπονομεύει 
τις υψηλές φιλοδοξίες εκείνων των κρατών 
μελών που συμμετέχουν· θεωρεί ότι η 
σύνδεση των τρίτων χωρών πρέπει να είναι 
υπό αυστηρές προϋποθέσεις και βάσει 
διαπιστωμένης και αποτελεσματικής 
αμοιβαιότητας· καλεί τα κράτη μέλη να 
υποβάλουν προτάσεις για έργα με 
στρατηγική ευρωπαϊκή διάσταση, ώστε να 
ενισχυθεί έτσι η ευρωπαϊκή βιομηχανική 
και τεχνολογική βάση στον τομέα της 
άμυνας (EDTIB), η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο στοιχείο της διεργασίας 
στρατηγικής αυτονόμησης που δίνει 
έμφαση στο επιχειρησιακό σκέλος, με 
σκοπό την απευθείας ανταπόκριση στις 
ανάγκες των ευρωπαϊκών στρατών στο 
πλαίσιο επιχειρήσεων·

ιδίως εκείνα του πρώτου κύματος, τα οποία 
είναι κατά κύριο λόγο σχέδια δυνατοτήτων 
που περιλαμβάνουν το μέγιστο αριθμό 
κρατών μελών· σημειώνει ότι στα έργα της 
PESCO η επιθυμητή πρόβλεψη περί 
συμμετοχής δεν θα πρέπει να υπονομεύει 
τις υψηλές φιλοδοξίες εκείνων των κρατών 
μελών που συμμετέχουν· θεωρεί ότι η 
σύνδεση των τρίτων χωρών πρέπει να είναι 
υπό αυστηρές προϋποθέσεις και βάσει 
διαπιστωμένης και αποτελεσματικής 
αμοιβαιότητας· καλεί τα κράτη μέλη να 
υποβάλουν προτάσεις για έργα με 
στρατηγική ευρωπαϊκή διάσταση, ώστε να 
ανταποκριθούν κατά προτεραιότητα στις 
ανάγκες των ευρωπαϊκών στρατών στο 
πλαίσιο επιχειρήσεων, ενόψει του 
καθήκοντός τους να εφαρμόσουν 
ολόκληρο το φάσμα των στρατιωτικών 
επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ, όπως 
προβλέπεται στη Συνθήκη·

Or. en

Τροπολογία 364
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. προβληματίζεται με την αργή 
εκκίνηση των 34 έργων και με τη 
δρομολόγηση ενός τρίτου κύματος 13 
έργων, εκ των οποίων κανένα δεν έχει 
υλοποιηθεί μέχρι σήμερα· διαπιστώνει ότι 
μόνο τέσσερα έργα θα καλύψουν την 
αρχική επιχειρησιακή τους δυνατότητα το 
2019· επισημαίνει την έλλειψη φιλοδοξίας 
και εμβέλειας ορισμένων έργων, που δεν 
επιτρέπουν να καλυφθούν τα πλέον 
προφανή κενά σε επίπεδο δυνατοτήτων, 
ιδίως εκείνα του πρώτου κύματος, τα οποία 
είναι κατά κύριο λόγο σχέδια δυνατοτήτων 

45. προβληματίζεται με την αργή 
εκκίνηση των 34 έργων και με τη 
δρομολόγηση ενός τρίτου κύματος 13 
έργων, εκ των οποίων κανένα δεν έχει 
υλοποιηθεί μέχρι σήμερα· διαπιστώνει ότι 
μόνο τέσσερα έργα θα καλύψουν την 
αρχική επιχειρησιακή τους δυνατότητα το 
2019· επισημαίνει την έλλειψη φιλοδοξίας 
και εμβέλειας ορισμένων έργων, που δεν 
επιτρέπουν να καλυφθούν τα πλέον 
προφανή κενά σε επίπεδο δυνατοτήτων, 
ιδίως εκείνα του πρώτου κύματος, τα οποία 
είναι κατά κύριο λόγο σχέδια δυνατοτήτων 
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που περιλαμβάνουν το μέγιστο αριθμό 
κρατών μελών· σημειώνει ότι στα έργα της 
PESCO η επιθυμητή πρόβλεψη περί 
συμμετοχής δεν θα πρέπει να υπονομεύει 
τις υψηλές φιλοδοξίες εκείνων των κρατών 
μελών που συμμετέχουν· θεωρεί ότι η 
σύνδεση των τρίτων χωρών πρέπει να είναι 
υπό αυστηρές προϋποθέσεις και βάσει 
διαπιστωμένης και αποτελεσματικής 
αμοιβαιότητας· καλεί τα κράτη μέλη να 
υποβάλουν προτάσεις για έργα με 
στρατηγική ευρωπαϊκή διάσταση, ώστε να 
ενισχυθεί έτσι η ευρωπαϊκή βιομηχανική 
και τεχνολογική βάση στον τομέα της 
άμυνας (EDTIB), η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο στοιχείο της διεργασίας 
στρατηγικής αυτονόμησης που δίνει 
έμφαση στο επιχειρησιακό σκέλος, με 
σκοπό την απευθείας ανταπόκριση στις 
ανάγκες των ευρωπαϊκών στρατών στο 
πλαίσιο επιχειρήσεων·

που περιλαμβάνουν το μέγιστο αριθμό 
κρατών μελών· σημειώνει ότι στα έργα της 
PESCO η επιθυμητή πρόβλεψη περί 
συμμετοχής δεν θα πρέπει να υπονομεύει 
τις υψηλές φιλοδοξίες εκείνων των κρατών 
μελών που συμμετέχουν· θεωρεί ότι η 
σύνδεση των τρίτων χωρών πρέπει να 
βασίζεται σε διαπιστωμένη και 
αποτελεσματική αμοιβαιότητα· καλεί τα 
κράτη μέλη να υποβάλουν προτάσεις για 
έργα με στρατηγική ευρωπαϊκή διάσταση, 
ώστε να ενισχυθεί έτσι η ευρωπαϊκή 
βιομηχανική και τεχνολογική βάση στον 
τομέα της άμυνας (EDTIB), με σκοπό την 
απευθείας ανταπόκριση στις ανάγκες των 
ευρωπαϊκών στρατών στο πλαίσιο 
επιχειρήσεων, αποφεύγοντας παράλληλα 
κάθε επικάλυψη των υφιστάμενων 
πρωτοβουλιών στον τομέα των 
ικανοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 365
Κώστας Μαυρίδης, Νίκος Ανδρουλάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. προβληματίζεται με την αργή 
εκκίνηση των 34 έργων και με τη 
δρομολόγηση ενός τρίτου κύματος 13 
έργων, εκ των οποίων κανένα δεν έχει 
υλοποιηθεί μέχρι σήμερα· διαπιστώνει ότι 
μόνο τέσσερα έργα θα καλύψουν την 
αρχική επιχειρησιακή τους δυνατότητα το 
2019· επισημαίνει την έλλειψη φιλοδοξίας 
και εμβέλειας ορισμένων έργων, που δεν 
επιτρέπουν να καλυφθούν τα πλέον 
προφανή κενά σε επίπεδο δυνατοτήτων, 
ιδίως εκείνα του πρώτου κύματος, τα οποία 
είναι κατά κύριο λόγο σχέδια δυνατοτήτων 
που περιλαμβάνουν το μέγιστο αριθμό 
κρατών μελών· σημειώνει ότι στα έργα της 

45. προβληματίζεται με την αργή 
εκκίνηση των 34 έργων και με τη 
δρομολόγηση ενός τρίτου κύματος 13 
έργων, εκ των οποίων κανένα δεν έχει 
υλοποιηθεί μέχρι σήμερα· διαπιστώνει ότι 
μόνο τέσσερα έργα θα καλύψουν την 
αρχική επιχειρησιακή τους δυνατότητα το 
2019· επισημαίνει την έλλειψη φιλοδοξίας 
και εμβέλειας ορισμένων έργων, που δεν 
επιτρέπουν να καλυφθούν τα πλέον 
προφανή κενά σε επίπεδο δυνατοτήτων, 
ιδίως εκείνα του πρώτου κύματος, τα οποία 
είναι κατά κύριο λόγο σχέδια δυνατοτήτων 
που περιλαμβάνουν το μέγιστο αριθμό 
κρατών μελών· σημειώνει ότι στα έργα της 
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PESCO η επιθυμητή πρόβλεψη περί 
συμμετοχής δεν θα πρέπει να υπονομεύει 
τις υψηλές φιλοδοξίες εκείνων των κρατών 
μελών που συμμετέχουν· θεωρεί ότι η 
σύνδεση των τρίτων χωρών πρέπει να είναι 
υπό αυστηρές προϋποθέσεις και βάσει 
διαπιστωμένης και αποτελεσματικής 
αμοιβαιότητας· καλεί τα κράτη μέλη να 
υποβάλουν προτάσεις για έργα με 
στρατηγική ευρωπαϊκή διάσταση, ώστε να 
ενισχυθεί έτσι η ευρωπαϊκή βιομηχανική 
και τεχνολογική βάση στον τομέα της 
άμυνας (EDTIB), η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο στοιχείο της διεργασίας 
στρατηγικής αυτονόμησης που δίνει 
έμφαση στο επιχειρησιακό σκέλος, με 
σκοπό την απευθείας ανταπόκριση στις 
ανάγκες των ευρωπαϊκών στρατών στο 
πλαίσιο επιχειρήσεων·

PESCO η επιθυμητή πρόβλεψη περί 
συμμετοχής δεν θα πρέπει να υπονομεύει 
τις υψηλές φιλοδοξίες εκείνων των κρατών 
μελών που συμμετέχουν· θεωρεί ότι η 
σύνδεση των τρίτων χωρών και των 
οντοτήτων τρίτων χωρών πρέπει να είναι 
υπό αυστηρές προϋποθέσεις και βάσει 
διαπιστωμένης και αποτελεσματικής 
αμοιβαιότητας· καλεί τα κράτη μέλη να 
υποβάλουν προτάσεις για έργα με 
στρατηγική ευρωπαϊκή διάσταση, ώστε να 
ενισχυθεί έτσι η ευρωπαϊκή βιομηχανική 
και τεχνολογική βάση στον τομέα της 
άμυνας (EDTIB), η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο στοιχείο της διεργασίας 
στρατηγικής αυτονόμησης που δίνει 
έμφαση στο επιχειρησιακό σκέλος, με 
σκοπό την απευθείας ανταπόκριση στις 
ανάγκες των ευρωπαϊκών στρατών στο 
πλαίσιο επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 366
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. προβληματίζεται με την αργή 
εκκίνηση των 34 έργων και με τη 
δρομολόγηση ενός τρίτου κύματος 13 
έργων, εκ των οποίων κανένα δεν έχει 
υλοποιηθεί μέχρι σήμερα· διαπιστώνει ότι 
μόνο τέσσερα έργα θα καλύψουν την 
αρχική επιχειρησιακή τους δυνατότητα το 
2019· επισημαίνει την έλλειψη φιλοδοξίας 
και εμβέλειας ορισμένων έργων, που δεν 
επιτρέπουν να καλυφθούν τα πλέον 
προφανή κενά σε επίπεδο δυνατοτήτων, 
ιδίως εκείνα του πρώτου κύματος, τα οποία 
είναι κατά κύριο λόγο σχέδια δυνατοτήτων 
που περιλαμβάνουν το μέγιστο αριθμό 
κρατών μελών· σημειώνει ότι στα έργα της 

45. προβληματίζεται με την αργή 
εκκίνηση των 34 έργων και με τη 
δρομολόγηση ενός τρίτου κύματος 13 
έργων, εκ των οποίων κανένα δεν έχει 
υλοποιηθεί μέχρι σήμερα· διαπιστώνει ότι 
μόνο τέσσερα έργα θα καλύψουν την 
αρχική επιχειρησιακή τους δυνατότητα το 
2019· επισημαίνει την έλλειψη φιλοδοξίας 
και εμβέλειας ορισμένων έργων, που δεν 
επιτρέπουν να καλυφθούν τα πλέον 
προφανή κενά σε επίπεδο δυνατοτήτων, 
ιδίως εκείνα του πρώτου κύματος, τα οποία 
είναι κατά κύριο λόγο σχέδια δυνατοτήτων 
που περιλαμβάνουν το μέγιστο αριθμό 
κρατών μελών· σημειώνει ότι στα έργα της 
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PESCO η επιθυμητή πρόβλεψη περί 
συμμετοχής δεν θα πρέπει να υπονομεύει 
τις υψηλές φιλοδοξίες εκείνων των κρατών 
μελών που συμμετέχουν· θεωρεί ότι η 
σύνδεση των τρίτων χωρών πρέπει να είναι 
υπό αυστηρές προϋποθέσεις και βάσει 
διαπιστωμένης και αποτελεσματικής 
αμοιβαιότητας· καλεί τα κράτη μέλη να 
υποβάλουν προτάσεις για έργα με 
στρατηγική ευρωπαϊκή διάσταση, ώστε να 
ενισχυθεί έτσι η ευρωπαϊκή βιομηχανική 
και τεχνολογική βάση στον τομέα της 
άμυνας (EDTIB), η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο στοιχείο της διεργασίας 
στρατηγικής αυτονόμησης που δίνει 
έμφαση στο επιχειρησιακό σκέλος, με 
σκοπό την απευθείας ανταπόκριση στις 
ανάγκες των ευρωπαϊκών στρατών στο 
πλαίσιο επιχειρήσεων·

PESCO η επιθυμητή πρόβλεψη περί 
συμμετοχής δεν θα πρέπει να υπονομεύει 
τις υψηλές φιλοδοξίες εκείνων των κρατών 
μελών που συμμετέχουν· θεωρεί ότι η 
σύνδεση των τρίτων χωρών με την PESCO 
πρέπει να είναι υπό αυστηρές 
προϋποθέσεις που προβλέπονται εξαρχής 
και βάσει διαπιστωμένης και 
αποτελεσματικής αμοιβαιότητας· καλεί τα 
κράτη μέλη να υποβάλουν προτάσεις για 
έργα με στρατηγική ευρωπαϊκή διάσταση, 
ώστε να ενισχυθεί έτσι η ευρωπαϊκή 
βιομηχανική και τεχνολογική βάση στον 
τομέα της άμυνας (EDTIB), η οποία 
αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της 
διεργασίας στρατηγικής αυτονόμησης που 
δίνει έμφαση στο επιχειρησιακό σκέλος, με 
σκοπό την απευθείας ανταπόκριση στις 
ανάγκες των ευρωπαϊκών στρατών στο 
πλαίσιο επιχειρήσεων·

Or. fr
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Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay
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46. υπογραμμίζει τον εικονικό ακόμη 
χαρακτήρα του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Άμυνας· υπενθυμίζει ότι το μέσο αυτό δεν 
έχει ακόμη εγκριθεί οριστικά, και μόνο η 
μερική και πολιτική συμφωνία έχει 
καταγραφεί τον Απρίλιο 2019· τονίζει ότι 
είναι σημαντικό να διατηρηθεί η θέση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το 
κονδύλιο του Ταμείου, το άνοιγμα προς 
τρίτες χώρες και τη θέσπιση κατάλληλης 
πολιτικής σε θέματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας σε ό,τι αφορά την ασφάλεια 
και την άμυνα, προκειμένου να 
προστατεύονται τα αποτελέσματα της 
έρευνας· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, τον 
εξαιρετικά ευαίσθητο και στρατηγικό, 

46. ζητεί την κατάργηση του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας με την 
υφιστάμενη μορφή του (υπό την 
αποκλειστική εποπτεία της Επιτροπής) 
και ζητεί τη μόνιμη διαχείρισή του από το 
Συμβούλιο, σύμφωνα με τον κανόνα της 
ομοφωνίας·
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τόσο για τη βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα όσο και για τη 
στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, 
χαρακτήρα της έρευνας σε θέματα 
άμυνας· ζητεί να ληφθούν υπόψη τα 
αρχικά διδάγματα που αντλήθηκαν από 
την εφαρμογή του EDIDP, ιδίως όσον 
αφορά την εφαρμογή παρεκκλίσεων για 
τις επιλέξιμες οντότητες, το πιλοτικό έργο 
και την προπαρασκευαστική δράση της 
Ένωσης για την έρευνα στον τομέα της 
άμυνας· ζητεί την πλήρη συμμετοχή των 
κρατών μελών στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων ώστε να αποφεύγονται τα 
γραφειοκρατικά εμπόδια και τα 
προγράμματα να ανταποκρίνονται στις 
στρατηγικές ανάγκες της ΚΠΑΑ και των 
κρατών μελών· θεωρεί ότι η επιτυχία του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας θα 
εξαρτηθεί από την ικανότητά του να 
ενσωματώνει τις ιδιαιτερότητες της 
άμυνας των συμμετεχόντων κρατών και 
να εγγυάται επαρκείς δημοσιονομικούς 
πόρους, αποφεύγοντας παράλληλα την 
επικάλυψη των βιομηχανικών 
δεξιοτήτων, τα φαινόμενα 
παραγκωνισμού των εθνικών επενδύσεων 
στον τομέα της άμυνας και την αυξημένη 
πολυπλοκότητα υλοποίησης των 
προγραμμάτων σε πλαίσιο συνεργασίας· 
θεωρεί ότι η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 
αμυντικής βιομηχανίας με ταυτόχρονη 
κανονιστική ρύθμιση της πρόσβασης 
οντοτήτων ελεγχόμενων από τρίτους στην 
Ένωση, για έργα που χρηματοδοτούνται 
από το Ταμείο, συνάδει πλήρως με την 
ευρωπαϊκή φιλοδοξία στρατηγικής 
αυτονομίας·

Or. fr
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46. υπογραμμίζει τον εικονικό ακόμη 
χαρακτήρα του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Άμυνας· υπενθυμίζει ότι το μέσο αυτό δεν 
έχει ακόμη εγκριθεί οριστικά, και μόνο η 
μερική και πολιτική συμφωνία έχει 
καταγραφεί τον Απρίλιο 2019· τονίζει ότι 
είναι σημαντικό να διατηρηθεί η θέση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το 
κονδύλιο του Ταμείου, το άνοιγμα προς 
τρίτες χώρες και τη θέσπιση κατάλληλης 
πολιτικής σε θέματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας σε ό,τι αφορά την ασφάλεια 
και την άμυνα, προκειμένου να 
προστατεύονται τα αποτελέσματα της 
έρευνας· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, τον 
εξαιρετικά ευαίσθητο και στρατηγικό, 
τόσο για τη βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα όσο και για τη 
στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, χαρακτήρα 
της έρευνας σε θέματα άμυνας· ζητεί να 
ληφθούν υπόψη τα αρχικά διδάγματα που 
αντλήθηκαν από την εφαρμογή του 
EDIDP, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή 
παρεκκλίσεων για τις επιλέξιμες 
οντότητες, το πιλοτικό έργο και την 
προπαρασκευαστική δράση της Ένωσης 
για την έρευνα στον τομέα της άμυνας· 
ζητεί την πλήρη συμμετοχή των κρατών 
μελών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
ώστε να αποφεύγονται τα γραφειοκρατικά 
εμπόδια και τα προγράμματα να 
ανταποκρίνονται στις στρατηγικές ανάγκες 
της ΚΠΑΑ και των κρατών μελών· θεωρεί 
ότι η επιτυχία του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Άμυνας θα εξαρτηθεί από την ικανότητά 
του να ενσωματώνει τις ιδιαιτερότητες της 
άμυνας των συμμετεχόντων κρατών και να 
εγγυάται επαρκείς δημοσιονομικούς 
πόρους, αποφεύγοντας παράλληλα την 
επικάλυψη των βιομηχανικών δεξιοτήτων, 
τα φαινόμενα παραγκωνισμού των εθνικών 
επενδύσεων στον τομέα της άμυνας και 
την αυξημένη πολυπλοκότητα υλοποίησης 
των προγραμμάτων σε πλαίσιο 
συνεργασίας· θεωρεί ότι η ανάπτυξη της 
ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας με 
ταυτόχρονη κανονιστική ρύθμιση της 

46. υπογραμμίζει τον εικονικό ακόμη 
χαρακτήρα του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Άμυνας· υπενθυμίζει ότι το μέσο αυτό δεν 
έχει ακόμη εγκριθεί οριστικά, και μόνο η 
μερική και πολιτική συμφωνία έχει 
καταγραφεί τον Απρίλιο 2019· τονίζει ότι 
είναι σημαντικό να διατηρηθεί η θέση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το 
κονδύλιο του Ταμείου, το άνοιγμα προς 
τρίτες χώρες και τη θέσπιση κατάλληλης 
πολιτικής σε θέματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας σε ό,τι αφορά την ασφάλεια 
και την άμυνα, προκειμένου να 
προστατεύονται τα αποτελέσματα της 
έρευνας· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, τον 
εξαιρετικά ευαίσθητο και στρατηγικό, 
τόσο για τη βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα όσο και για τη 
στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, χαρακτήρα 
της έρευνας σε θέματα άμυνας· ζητεί να 
ληφθούν υπόψη τα αρχικά διδάγματα που 
αντλήθηκαν από την εφαρμογή του 
EDIDP, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή 
παρεκκλίσεων για τις επιλέξιμες 
οντότητες, το πιλοτικό έργο και την 
προπαρασκευαστική δράση της Ένωσης 
για την έρευνα στον τομέα της άμυνας· 
ζητεί την πλήρη συμμετοχή των κρατών 
μελών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
ώστε να αποφεύγονται τα γραφειοκρατικά 
εμπόδια και τα προγράμματα να 
ανταποκρίνονται στις στρατηγικές ανάγκες 
της ΚΠΑΑ και των κρατών μελών· θεωρεί 
ότι η επιτυχία του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Άμυνας θα εξαρτηθεί από την ικανότητά 
του να ενσωματώνει τις ιδιαιτερότητες της 
άμυνας των συμμετεχόντων κρατών και να 
εγγυάται επαρκείς δημοσιονομικούς 
πόρους, στήριξη της συμμετοχής των 
ΜΜΕ μέσω της εκκόλαψης επιχειρήσεων 
και των επενδύσεων κεφαλαίου, 
αποφεύγοντας παράλληλα την επικάλυψη 
των βιομηχανικών δεξιοτήτων, τα 
φαινόμενα παραγκωνισμού των εθνικών 
επενδύσεων στον τομέα της άμυνας και 
την αυξημένη πολυπλοκότητα υλοποίησης 
των προγραμμάτων σε πλαίσιο 
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πρόσβασης οντοτήτων ελεγχόμενων από 
τρίτους στην Ένωση, για έργα που 
χρηματοδοτούνται από το Ταμείο, 
συνάδει πλήρως με την ευρωπαϊκή 
φιλοδοξία στρατηγικής αυτονομίας·

συνεργασίας· θεωρεί ότι 22 κράτη μέλη 
έχουν δεσμευθεί στο πλαίσιο της 
συμμετοχής τους στο ΝΑΤΟ να 
δεσμεύσουν το 20% των αμυντικών 
δαπανών τους για επενδύσεις σε νέες 
ικανότητες και, συνεπώς, θα πρέπει να 
απομονώσουν μέρος του εν λόγω 
προϋπολογισμού ειδικά για την έρευνα 
και την ανάπτυξη προκειμένου να 
διασφαλιστεί ελάχιστο ποσό δαπανών για 
τον τομέα αυτό· το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Άμυνας θα πρέπει να συνεργαστεί ενεργά 
με το ΝΑΤΟ προκειμένου να διευκολυνθεί 
η διατλαντική τεχνολογική και 
βιομηχανική ανάπτυξη κατά τρόπο που 
να οδηγεί σε άρση των φραγμών και του 
προστατευτισμού και να διασφαλιστεί η 
εναρμόνιση των διαδικασιών 
αδειοδότησης εξαγωγών/των πολιτικών 
μεταφοράς τεχνολογίας μεταξύ των 
κρατών μελών· θα πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη μιας 
επιχειρησιακής ομάδας μεταξύ του ΕΟΑ 
και των NSPA/NCIA αφενός για την 
ανάπτυξη ενός οδικού χάρτη για τον 
εντοπισμό ιδανικού εξοπλισμού για 
αγορά, και αφετέρου για την παραγωγή 
της βέλτιστης αξίας από τις αμυντικές 
δαπάνες·

Or. en

Τροπολογία 369
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46. υπογραμμίζει τον εικονικό ακόμη 
χαρακτήρα του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Άμυνας· υπενθυμίζει ότι το μέσο αυτό δεν 
έχει ακόμη εγκριθεί οριστικά, και μόνο η 
μερική και πολιτική συμφωνία έχει 
καταγραφεί τον Απρίλιο 2019· τονίζει ότι 

46. υπογραμμίζει τον εικονικό ακόμη 
χαρακτήρα του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Άμυνας· υπενθυμίζει ότι το μέσο αυτό δεν 
έχει ακόμη εγκριθεί οριστικά, και μόνο η 
μερική και πολιτική συμφωνία έχει 
καταγραφεί τον Απρίλιο 2019· τονίζει ότι 
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είναι σημαντικό να διατηρηθεί η θέση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το 
κονδύλιο του Ταμείου, το άνοιγμα προς 
τρίτες χώρες και τη θέσπιση κατάλληλης 
πολιτικής σε θέματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας σε ό,τι αφορά την ασφάλεια 
και την άμυνα, προκειμένου να 
προστατεύονται τα αποτελέσματα της 
έρευνας· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, τον 
εξαιρετικά ευαίσθητο και στρατηγικό, 
τόσο για τη βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα όσο και για τη 
στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, χαρακτήρα 
της έρευνας σε θέματα άμυνας· ζητεί να 
ληφθούν υπόψη τα αρχικά διδάγματα που 
αντλήθηκαν από την εφαρμογή του 
EDIDP, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή 
παρεκκλίσεων για τις επιλέξιμες 
οντότητες, το πιλοτικό έργο και την 
προπαρασκευαστική δράση της Ένωσης 
για την έρευνα στον τομέα της άμυνας· 
ζητεί την πλήρη συμμετοχή των κρατών 
μελών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
ώστε να αποφεύγονται τα γραφειοκρατικά 
εμπόδια και τα προγράμματα να 
ανταποκρίνονται στις στρατηγικές ανάγκες 
της ΚΠΑΑ και των κρατών μελών· θεωρεί 
ότι η επιτυχία του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Άμυνας θα εξαρτηθεί από την ικανότητά 
του να ενσωματώνει τις ιδιαιτερότητες 
της άμυνας των συμμετεχόντων κρατών 
και να εγγυάται επαρκείς 
δημοσιονομικούς πόρους, αποφεύγοντας 
παράλληλα την επικάλυψη των 
βιομηχανικών δεξιοτήτων, τα φαινόμενα 
παραγκωνισμού των εθνικών επενδύσεων 
στον τομέα της άμυνας και την αυξημένη 
πολυπλοκότητα υλοποίησης των 
προγραμμάτων σε πλαίσιο συνεργασίας· 
θεωρεί ότι η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 
αμυντικής βιομηχανίας με ταυτόχρονη 
κανονιστική ρύθμιση της πρόσβασης 
οντοτήτων ελεγχόμενων από τρίτους στην 
Ένωση, για έργα που χρηματοδοτούνται 
από το Ταμείο, συνάδει πλήρως με την 
ευρωπαϊκή φιλοδοξία στρατηγικής 
αυτονομίας·

είναι σημαντικό να διατηρηθεί η θέση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τα 
προγράμματα εργασίας, το κονδύλιο του 
Ταμείου, το άνοιγμα προς τρίτες χώρες και 
τη θέσπιση κατάλληλης πολιτικής σε 
θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας σε ό,τι 
αφορά την ασφάλεια και την άμυνα, 
προκειμένου να προστατεύονται τα 
αποτελέσματα της έρευνας· υπενθυμίζει, 
εν προκειμένω, τον εξαιρετικά ευαίσθητο 
και στρατηγικό, τόσο για τη βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα όσο και για την 
προοπτική επιχειρησιακής αυτονομίας 
της ΕΕ, χαρακτήρα της έρευνας σε θέματα 
άμυνας· ζητεί να ληφθούν υπόψη με 
διαφανή και υπεύθυνο τρόπο τα αρχικά 
και διαφανή διδάγματα που αντλήθηκαν 
από την εφαρμογή του EDIDP, ιδίως όσον 
αφορά την εφαρμογή παρεκκλίσεων για τις 
επιλέξιμες οντότητες, το πιλοτικό έργο και 
την προπαρασκευαστική δράση της 
Ένωσης για την έρευνα στον τομέα της 
άμυνας· ζητεί την πλήρη συμμετοχή των 
κρατών μελών στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων ώστε να αποφεύγονται τα 
γραφειοκρατικά εμπόδια και τα 
προγράμματα να ανταποκρίνονται στις 
στρατηγικές ανάγκες της ΚΠΑΑ και των 
κρατών μελών· τονίζει το γεγονός ότι θα 
ήταν λογικό η κοινή έρευνα και ανάπτυξη 
να συνοδεύονται από μια κοινή πολιτική 
για τις εξαγωγές όπλων σε επίπεδο ΕΕ· 
πιστεύει ότι η αποκλειστική επικέντρωση 
στην επιδότηση των ευρωπαϊκών 
εταιρειών στον κλάδο της ευρωπαϊκής 
αμυντικής βιομηχανίας με πόρους του 
προϋπολογισμού της ΕΕ θα δημιουργήσει 
έναν τομέα ευρωπαϊκής άμυνας ο οποίος 
θα χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά 
αναποτελεσματικότητας, μεγάλη 
εξάρτηση από τις εξαγωγές και ο οποίος 
θα πρέπει να έχει ως πρωταρχικό στόχο 
την παροχή συνδρομής στις ένοπλες 
δυνάμεις των κρατών μελών ώστε να 
διαθέτουν επαρκή εξοπλισμό για 
μελλοντικές επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ· 
υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να 
επικεντρωθεί σε μια κανονιστική 
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προσέγγιση με βάση την επιβολή της 
δέσμης μέτρων του 2009 στον τομέα της 
άμυνας, καθώς και σε πρόσθετους 
κανόνες που είναι αναγκαίοι για τη 
ρύθμιση των παραμέτρων που θα 
οδηγήσουν σε μια αποτελεσματική και 
μετριοπαθή ευρωπαϊκή αγορά άμυνας·

Or. en
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46. υπογραμμίζει τον εικονικό ακόμη 
χαρακτήρα του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Άμυνας· υπενθυμίζει ότι το μέσο αυτό δεν 
έχει ακόμη εγκριθεί οριστικά, και μόνο η 
μερική και πολιτική συμφωνία έχει 
καταγραφεί τον Απρίλιο 2019· τονίζει ότι 
είναι σημαντικό να διατηρηθεί η θέση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το 
κονδύλιο του Ταμείου, το άνοιγμα προς 
τρίτες χώρες και τη θέσπιση κατάλληλης 
πολιτικής σε θέματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας σε ό,τι αφορά την ασφάλεια 
και την άμυνα, προκειμένου να 
προστατεύονται τα αποτελέσματα της 
έρευνας· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, τον 
εξαιρετικά ευαίσθητο και στρατηγικό, 
τόσο για τη βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα όσο και για τη 
στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, χαρακτήρα 
της έρευνας σε θέματα άμυνας· ζητεί να 
ληφθούν υπόψη τα αρχικά διδάγματα που 
αντλήθηκαν από την εφαρμογή του 
EDIDP, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή 
παρεκκλίσεων για τις επιλέξιμες 
οντότητες, το πιλοτικό έργο και την 
προπαρασκευαστική δράση της Ένωσης 
για την έρευνα στον τομέα της άμυνας· 
ζητεί την πλήρη συμμετοχή των κρατών 
μελών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

46. υπογραμμίζει τον εικονικό ακόμη 
χαρακτήρα του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Άμυνας· υπενθυμίζει ότι το μέσο αυτό δεν 
έχει ακόμη εγκριθεί οριστικά, και μόνο η 
μερική και πολιτική συμφωνία έχει 
καταγραφεί τον Απρίλιο 2019· τονίζει ότι 
είναι σημαντικό να διατηρηθεί η θέση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το 
κονδύλιο του Ταμείου, το άνοιγμα προς 
τρίτες χώρες και τη θέσπιση κατάλληλης 
πολιτικής σε θέματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας σε ό,τι αφορά την ασφάλεια 
και την άμυνα, προκειμένου να 
προστατεύονται τα αποτελέσματα της 
έρευνας· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, τον 
εξαιρετικά ευαίσθητο και στρατηγικό, 
τόσο για τη βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα όσο και για τη 
στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, χαρακτήρα 
της έρευνας σε θέματα άμυνας· ζητεί να 
ληφθούν υπόψη τα αρχικά διδάγματα που 
αντλήθηκαν από την εφαρμογή του 
EDIDP, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή 
παρεκκλίσεων για τις επιλέξιμες 
οντότητες, το πιλοτικό έργο και την 
προπαρασκευαστική δράση της Ένωσης 
για την έρευνα στον τομέα της άμυνας· 
θεωρεί ότι η επιτυχία του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Άμυνας θα εξαρτηθεί από την 
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ώστε να αποφεύγονται τα 
γραφειοκρατικά εμπόδια και τα 
προγράμματα να ανταποκρίνονται στις 
στρατηγικές ανάγκες της ΚΠΑΑ και των 
κρατών μελών· θεωρεί ότι η επιτυχία του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας θα 
εξαρτηθεί από την ικανότητά του να 
ενσωματώνει τις ιδιαιτερότητες της άμυνας 
των συμμετεχόντων κρατών και να 
εγγυάται επαρκείς δημοσιονομικούς 
πόρους, αποφεύγοντας παράλληλα την 
επικάλυψη των βιομηχανικών δεξιοτήτων, 
τα φαινόμενα παραγκωνισμού των εθνικών 
επενδύσεων στον τομέα της άμυνας και 
την αυξημένη πολυπλοκότητα υλοποίησης 
των προγραμμάτων σε πλαίσιο 
συνεργασίας· θεωρεί ότι η ανάπτυξη της 
ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας με 
ταυτόχρονη κανονιστική ρύθμιση της 
πρόσβασης οντοτήτων ελεγχόμενων από 
τρίτους στην Ένωση, για έργα που 
χρηματοδοτούνται από το Ταμείο, συνάδει 
πλήρως με την ευρωπαϊκή φιλοδοξία 
στρατηγικής αυτονομίας·

ικανότητά του να ενσωματώνει τις 
ιδιαιτερότητες της άμυνας των 
συμμετεχόντων κρατών και να εγγυάται 
επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους, 
αποφεύγοντας παράλληλα την επικάλυψη 
των βιομηχανικών δεξιοτήτων, τα 
φαινόμενα παραγκωνισμού των εθνικών 
επενδύσεων στον τομέα της άμυνας και 
την αυξημένη πολυπλοκότητα υλοποίησης 
των προγραμμάτων σε πλαίσιο 
συνεργασίας· θεωρεί ότι η ανάπτυξη της 
ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας με 
ταυτόχρονη κανονιστική ρύθμιση της 
πρόσβασης οντοτήτων ελεγχόμενων από 
τρίτους στην Ένωση, για έργα που 
χρηματοδοτούνται από το Ταμείο, συνάδει 
πλήρως με την ευρωπαϊκή φιλοδοξία 
στρατηγικής αυτονομίας·
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46. υπογραμμίζει τον εικονικό ακόμη 
χαρακτήρα του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Άμυνας· υπενθυμίζει ότι το μέσο αυτό δεν 
έχει ακόμη εγκριθεί οριστικά, και μόνο η 
μερική και πολιτική συμφωνία έχει 
καταγραφεί τον Απρίλιο 2019· τονίζει ότι 
είναι σημαντικό να διατηρηθεί η θέση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το 
κονδύλιο του Ταμείου, το άνοιγμα προς 
τρίτες χώρες και τη θέσπιση κατάλληλης 
πολιτικής σε θέματα διανοητικής 

46. καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει τη 
θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί 
του άρθρου 5 του κανονισμού για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας· υπογραμμίζει 
την ανάγκη να οριστικοποιηθεί άμεσα το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας· υπενθυμίζει 
ότι το μέσο αυτό δεν έχει ακόμη εγκριθεί 
οριστικά, και μόνο η μερική και πολιτική 
συμφωνία έχει καταγραφεί τον Απρίλιο 
2019· τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
διατηρηθεί η θέση του Ευρωπαϊκού 
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ιδιοκτησίας σε ό,τι αφορά την ασφάλεια 
και την άμυνα, προκειμένου να 
προστατεύονται τα αποτελέσματα της 
έρευνας· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, τον 
εξαιρετικά ευαίσθητο και στρατηγικό, 
τόσο για τη βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα όσο και για τη 
στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, χαρακτήρα 
της έρευνας σε θέματα άμυνας· ζητεί να 
ληφθούν υπόψη τα αρχικά διδάγματα που 
αντλήθηκαν από την εφαρμογή του 
EDIDP, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή 
παρεκκλίσεων για τις επιλέξιμες 
οντότητες, το πιλοτικό έργο και την 
προπαρασκευαστική δράση της Ένωσης 
για την έρευνα στον τομέα της άμυνας· 
ζητεί την πλήρη συμμετοχή των κρατών 
μελών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
ώστε να αποφεύγονται τα γραφειοκρατικά 
εμπόδια και τα προγράμματα να 
ανταποκρίνονται στις στρατηγικές ανάγκες 
της ΚΠΑΑ και των κρατών μελών· θεωρεί 
ότι η επιτυχία του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Άμυνας θα εξαρτηθεί από την ικανότητά 
του να ενσωματώνει τις ιδιαιτερότητες της 
άμυνας των συμμετεχόντων κρατών και να 
εγγυάται επαρκείς δημοσιονομικούς 
πόρους, αποφεύγοντας παράλληλα την 
επικάλυψη των βιομηχανικών δεξιοτήτων, 
τα φαινόμενα παραγκωνισμού των εθνικών 
επενδύσεων στον τομέα της άμυνας και 
την αυξημένη πολυπλοκότητα υλοποίησης 
των προγραμμάτων σε πλαίσιο 
συνεργασίας· θεωρεί ότι η ανάπτυξη της 
ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας με 
ταυτόχρονη κανονιστική ρύθμιση της 
πρόσβασης οντοτήτων ελεγχόμενων από 
τρίτους στην Ένωση, για έργα που 
χρηματοδοτούνται από το Ταμείο, συνάδει 
πλήρως με την ευρωπαϊκή φιλοδοξία 
στρατηγικής αυτονομίας·

Κοινοβουλίου σχετικά με το κονδύλιο του 
Ταμείου, το άνοιγμα προς τρίτες χώρες και 
τη θέσπιση κατάλληλης πολιτικής σε 
θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας σε ό,τι 
αφορά την ασφάλεια και την άμυνα, 
προκειμένου να προστατεύονται τα 
αποτελέσματα της έρευνας· υπενθυμίζει, 
εν προκειμένω, τον εξαιρετικά ευαίσθητο 
και στρατηγικό, τόσο για τη βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα όσο και για τη 
στρατηγική αυτονομία και την κυριαρχία 
της ΕΕ, χαρακτήρα της έρευνας σε θέματα 
άμυνας· ζητεί να ληφθούν υπόψη τα 
αρχικά διδάγματα που αντλήθηκαν από την 
εφαρμογή του EDIDP, ιδίως όσον αφορά 
την εφαρμογή παρεκκλίσεων για τις 
επιλέξιμες οντότητες, το πιλοτικό έργο και 
την προπαρασκευαστική δράση της 
Ένωσης για την έρευνα στον τομέα της 
άμυνας· ζητεί την πλήρη συμμετοχή των 
κρατών μελών στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων, στον βαθμό που είναι οι 
τελικοί πελάτες των αμυντικών 
βιομηχανιών, ώστε τα προγράμματα να 
ανταποκρίνονται στις στρατηγικές ανάγκες 
της ΚΠΑΑ και των κρατών μελών· θεωρεί 
ότι η επιτυχία του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Άμυνας θα εξαρτηθεί από την ικανότητά 
του να ενσωματώνει τις ιδιαιτερότητες της 
άμυνας των συμμετεχόντων κρατών και να 
εγγυάται επαρκείς δημοσιονομικούς 
πόρους, αποφεύγοντας παράλληλα την 
επικάλυψη των βιομηχανικών δεξιοτήτων, 
τα φαινόμενα παραγκωνισμού των εθνικών 
επενδύσεων στον τομέα της άμυνας και 
την αυξημένη πολυπλοκότητα υλοποίησης 
των προγραμμάτων σε πλαίσιο 
συνεργασίας· θεωρεί ότι η ανάπτυξη της 
ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας με 
ταυτόχρονη κανονιστική ρύθμιση της 
πρόσβασης οντοτήτων ελεγχόμενων από 
τρίτους στην Ένωση, για έργα που 
χρηματοδοτούνται από το Ταμείο, συνάδει 
πλήρως με την ευρωπαϊκή φιλοδοξία 
στρατηγικής αυτονομίας·

Or. fr
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46. υπογραμμίζει τον εικονικό ακόμη 
χαρακτήρα του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Άμυνας· υπενθυμίζει ότι το μέσο αυτό δεν 
έχει ακόμη εγκριθεί οριστικά, και μόνο η 
μερική και πολιτική συμφωνία έχει 
καταγραφεί τον Απρίλιο 2019· τονίζει ότι 
είναι σημαντικό να διατηρηθεί η θέση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το 
κονδύλιο του Ταμείου, το άνοιγμα προς 
τρίτες χώρες και τη θέσπιση κατάλληλης 
πολιτικής σε θέματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας σε ό,τι αφορά την ασφάλεια 
και την άμυνα, προκειμένου να 
προστατεύονται τα αποτελέσματα της 
έρευνας· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, τον 
εξαιρετικά ευαίσθητο και στρατηγικό, 
τόσο για τη βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα όσο και για τη 
στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, χαρακτήρα 
της έρευνας σε θέματα άμυνας· ζητεί να 
ληφθούν υπόψη τα αρχικά διδάγματα που 
αντλήθηκαν από την εφαρμογή του 
EDIDP, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή 
παρεκκλίσεων για τις επιλέξιμες 
οντότητες, το πιλοτικό έργο και την 
προπαρασκευαστική δράση της Ένωσης 
για την έρευνα στον τομέα της άμυνας· 
ζητεί την πλήρη συμμετοχή των κρατών 
μελών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
ώστε να αποφεύγονται τα γραφειοκρατικά 
εμπόδια και τα προγράμματα να 
ανταποκρίνονται στις στρατηγικές ανάγκες 
της ΚΠΑΑ και των κρατών μελών· θεωρεί 
ότι η επιτυχία του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Άμυνας θα εξαρτηθεί από την ικανότητά 
του να ενσωματώνει τις ιδιαιτερότητες της 
άμυνας των συμμετεχόντων κρατών και να 
εγγυάται επαρκείς δημοσιονομικούς 
πόρους, αποφεύγοντας παράλληλα την 
επικάλυψη των βιομηχανικών δεξιοτήτων, 
τα φαινόμενα παραγκωνισμού των εθνικών 

46. υπογραμμίζει τον εικονικό ακόμη 
χαρακτήρα του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Άμυνας· υπενθυμίζει ότι το μέσο αυτό δεν 
έχει ακόμη εγκριθεί οριστικά, και μόνο η 
μερική και πολιτική συμφωνία έχει 
καταγραφεί τον Απρίλιο 2019· τονίζει ότι 
είναι σημαντικό να διατηρηθεί η θέση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το 
κονδύλιο του Ταμείου, το άνοιγμα προς 
τρίτες χώρες και τη θέσπιση κατάλληλης 
πολιτικής σε θέματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας σε ό,τι αφορά την ασφάλεια 
και την άμυνα, προκειμένου να 
προστατεύονται τα αποτελέσματα της 
έρευνας· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να εξαρτήσει τη συμμετοχή τρίτων 
χωρών από το αμοιβαίο άνοιγμα των 
αγορών αμυντικού εξοπλισμού· 
υπενθυμίζει, εν προκειμένω, τον 
εξαιρετικά ευαίσθητο και στρατηγικό, 
τόσο για τη βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα όσο και για τη 
στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, χαρακτήρα 
της έρευνας σε θέματα άμυνας· ζητεί να 
ληφθούν υπόψη τα αρχικά διδάγματα που 
αντλήθηκαν από την εφαρμογή του 
EDIDP, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή 
παρεκκλίσεων για τις επιλέξιμες 
οντότητες, το πιλοτικό έργο και την 
προπαρασκευαστική δράση της Ένωσης 
για την έρευνα στον τομέα της άμυνας· 
ζητεί την πλήρη συμμετοχή των κρατών 
μελών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
ώστε να αποφεύγονται τα γραφειοκρατικά 
εμπόδια και τα προγράμματα να 
ανταποκρίνονται στις στρατηγικές ανάγκες 
της ΚΠΑΑ και των κρατών μελών· θεωρεί 
ότι η επιτυχία του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Άμυνας θα εξαρτηθεί από την ικανότητά 
του να διακινεί λειτουργικό αμυντικό 
εξοπλισμό, να ενσωματώνει τις 
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επενδύσεων στον τομέα της άμυνας και 
την αυξημένη πολυπλοκότητα υλοποίησης 
των προγραμμάτων σε πλαίσιο 
συνεργασίας· θεωρεί ότι η ανάπτυξη της 
ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας με 
ταυτόχρονη κανονιστική ρύθμιση της 
πρόσβασης οντοτήτων ελεγχόμενων από 
τρίτους στην Ένωση, για έργα που 
χρηματοδοτούνται από το Ταμείο, συνάδει 
πλήρως με την ευρωπαϊκή φιλοδοξία 
στρατηγικής αυτονομίας·

ιδιαιτερότητες της άμυνας των 
συμμετεχόντων κρατών και να εγγυάται 
επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους, 
αποφεύγοντας παράλληλα την επικάλυψη 
των βιομηχανικών δεξιοτήτων, τα 
φαινόμενα παραγκωνισμού των εθνικών 
επενδύσεων στον τομέα της άμυνας και 
την αυξημένη πολυπλοκότητα υλοποίησης 
των προγραμμάτων σε πλαίσιο 
συνεργασίας· θεωρεί ότι η ανάπτυξη της 
ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας με 
ταυτόχρονη κανονιστική ρύθμιση της 
πρόσβασης οντοτήτων ελεγχόμενων από 
τρίτους στην Ένωση, για έργα που 
χρηματοδοτούνται από το Ταμείο, συνάδει 
πλήρως με την ευρωπαϊκή φιλοδοξία 
στρατηγικής αυτονομίας·
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46. υπογραμμίζει τον εικονικό ακόμη 
χαρακτήρα του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Άμυνας· υπενθυμίζει ότι το μέσο αυτό δεν 
έχει ακόμη εγκριθεί οριστικά, και μόνο η 
μερική και πολιτική συμφωνία έχει 
καταγραφεί τον Απρίλιο 2019· τονίζει ότι 
είναι σημαντικό να διατηρηθεί η θέση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το 
κονδύλιο του Ταμείου, το άνοιγμα προς 
τρίτες χώρες και τη θέσπιση κατάλληλης 
πολιτικής σε θέματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας σε ό,τι αφορά την ασφάλεια 
και την άμυνα, προκειμένου να 
προστατεύονται τα αποτελέσματα της 
έρευνας· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, τον 
εξαιρετικά ευαίσθητο και στρατηγικό, 
τόσο για τη βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα όσο και για τη 
στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, 

46. υπογραμμίζει τον εικονικό ακόμη 
χαρακτήρα του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Άμυνας· υπενθυμίζει ότι το μέσο αυτό δεν 
έχει ακόμη εγκριθεί οριστικά, και μόνο η 
μερική και πολιτική συμφωνία έχει 
καταγραφεί τον Απρίλιο 2019· τονίζει ότι 
είναι σημαντικό να διατηρηθεί η θέση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το 
κονδύλιο του Ταμείου, το άνοιγμα προς 
τρίτες χώρες και τη θέσπιση κατάλληλης 
πολιτικής σε θέματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας σε ό,τι αφορά την ασφάλεια 
και την άμυνα, προκειμένου να 
προστατεύονται τα αποτελέσματα της 
έρευνας· ζητεί να ληφθούν υπόψη τα 
αρχικά διδάγματα που αντλήθηκαν από την 
εφαρμογή του EDIDP, ιδίως όσον αφορά 
την εφαρμογή παρεκκλίσεων για τις 
επιλέξιμες οντότητες, το πιλοτικό έργο και 
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χαρακτήρα της έρευνας σε θέματα 
άμυνας· ζητεί να ληφθούν υπόψη τα 
αρχικά διδάγματα που αντλήθηκαν από την 
εφαρμογή του EDIDP, ιδίως όσον αφορά 
την εφαρμογή παρεκκλίσεων για τις 
επιλέξιμες οντότητες, το πιλοτικό έργο και 
την προπαρασκευαστική δράση της 
Ένωσης για την έρευνα στον τομέα της 
άμυνας· ζητεί την πλήρη συμμετοχή των 
κρατών μελών στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων ώστε να αποφεύγονται τα 
γραφειοκρατικά εμπόδια και τα 
προγράμματα να ανταποκρίνονται στις 
στρατηγικές ανάγκες της ΚΠΑΑ και των 
κρατών μελών· θεωρεί ότι η επιτυχία του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας θα 
εξαρτηθεί από την ικανότητά του να 
ενσωματώνει τις ιδιαιτερότητες της άμυνας 
των συμμετεχόντων κρατών και να 
εγγυάται επαρκείς δημοσιονομικούς 
πόρους, αποφεύγοντας παράλληλα την 
επικάλυψη των βιομηχανικών δεξιοτήτων, 
τα φαινόμενα παραγκωνισμού των εθνικών 
επενδύσεων στον τομέα της άμυνας και 
την αυξημένη πολυπλοκότητα υλοποίησης 
των προγραμμάτων σε πλαίσιο 
συνεργασίας· θεωρεί ότι η ανάπτυξη της 
ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας με 
ταυτόχρονη κανονιστική ρύθμιση της 
πρόσβασης οντοτήτων ελεγχόμενων από 
τρίτους στην Ένωση, για έργα που 
χρηματοδοτούνται από το Ταμείο, συνάδει 
πλήρως με την ευρωπαϊκή φιλοδοξία 
στρατηγικής αυτονομίας·

την προπαρασκευαστική δράση της 
Ένωσης για την έρευνα στον τομέα της 
άμυνας· ζητεί την πλήρη συμμετοχή των 
κρατών μελών στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων ώστε να αποφεύγονται τα 
γραφειοκρατικά εμπόδια και τα 
προγράμματα να ανταποκρίνονται στις 
στρατηγικές ανάγκες της ΚΠΑΑ και των 
κρατών μελών· θεωρεί ότι η επιτυχία του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας θα 
εξαρτηθεί από την ικανότητά του να 
ενσωματώνει τις ιδιαιτερότητες της άμυνας 
των συμμετεχόντων κρατών και να 
εγγυάται επαρκείς δημοσιονομικούς 
πόρους, αποφεύγοντας παράλληλα την 
επικάλυψη των βιομηχανικών δεξιοτήτων, 
τα φαινόμενα παραγκωνισμού των εθνικών 
επενδύσεων στον τομέα της άμυνας και 
την αυξημένη πολυπλοκότητα υλοποίησης 
των προγραμμάτων σε πλαίσιο 
συνεργασίας· θεωρεί ότι η ανάπτυξη της 
ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας με 
ταυτόχρονη κανονιστική ρύθμιση της 
πρόσβασης οντοτήτων ελεγχόμενων από 
τρίτους στην Ένωση, για έργα που 
χρηματοδοτούνται από το Ταμείο, συνάδει 
πλήρως με την ευρωπαϊκή φιλοδοξία 
στρατηγικής αυτονομίας·
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46. υπογραμμίζει τον εικονικό ακόμη 46. υπογραμμίζει τον εικονικό ακόμη 
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χαρακτήρα του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Άμυνας· υπενθυμίζει ότι το μέσο αυτό δεν 
έχει ακόμη εγκριθεί οριστικά, και μόνο η 
μερική και πολιτική συμφωνία έχει 
καταγραφεί τον Απρίλιο 2019· τονίζει ότι 
είναι σημαντικό να διατηρηθεί η θέση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το 
κονδύλιο του Ταμείου, το άνοιγμα προς 
τρίτες χώρες και τη θέσπιση κατάλληλης 
πολιτικής σε θέματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας σε ό,τι αφορά την ασφάλεια 
και την άμυνα, προκειμένου να 
προστατεύονται τα αποτελέσματα της 
έρευνας· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, τον 
εξαιρετικά ευαίσθητο και στρατηγικό, 
τόσο για τη βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα όσο και για τη 
στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, χαρακτήρα 
της έρευνας σε θέματα άμυνας· ζητεί να 
ληφθούν υπόψη τα αρχικά διδάγματα που 
αντλήθηκαν από την εφαρμογή του 
EDIDP, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή 
παρεκκλίσεων για τις επιλέξιμες 
οντότητες, το πιλοτικό έργο και την 
προπαρασκευαστική δράση της Ένωσης 
για την έρευνα στον τομέα της άμυνας· 
ζητεί την πλήρη συμμετοχή των κρατών 
μελών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
ώστε να αποφεύγονται τα γραφειοκρατικά 
εμπόδια και τα προγράμματα να 
ανταποκρίνονται στις στρατηγικές ανάγκες 
της ΚΠΑΑ και των κρατών μελών· θεωρεί 
ότι η επιτυχία του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Άμυνας θα εξαρτηθεί από την ικανότητά 
του να ενσωματώνει τις ιδιαιτερότητες της 
άμυνας των συμμετεχόντων κρατών και να 
εγγυάται επαρκείς δημοσιονομικούς 
πόρους, αποφεύγοντας παράλληλα την 
επικάλυψη των βιομηχανικών δεξιοτήτων, 
τα φαινόμενα παραγκωνισμού των εθνικών 
επενδύσεων στον τομέα της άμυνας και 
την αυξημένη πολυπλοκότητα υλοποίησης 
των προγραμμάτων σε πλαίσιο 
συνεργασίας· θεωρεί ότι η ανάπτυξη της 
ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας με 
ταυτόχρονη κανονιστική ρύθμιση της 
πρόσβασης οντοτήτων ελεγχόμενων από 
τρίτους στην Ένωση, για έργα που 
χρηματοδοτούνται από το Ταμείο, συνάδει 

χαρακτήρα του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Άμυνας· υπενθυμίζει ότι το μέσο αυτό δεν 
έχει ακόμη εγκριθεί οριστικά, και μόνο η 
μερική και πολιτική συμφωνία έχει 
καταγραφεί τον Απρίλιο 2019· τονίζει ότι 
είναι σημαντικό να διατηρηθεί η θέση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το 
κονδύλιο του Ταμείου, το άνοιγμα προς 
τρίτες χώρες και τη θέσπιση κατάλληλης 
πολιτικής σε θέματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας σε ό,τι αφορά την ασφάλεια 
και την άμυνα, προκειμένου να 
προστατεύονται τα αποτελέσματα της 
έρευνας· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, τον 
εξαιρετικά ευαίσθητο και στρατηγικό, 
τόσο για τη βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα όσο και για τη 
στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, χαρακτήρα 
της έρευνας σε θέματα άμυνας· ζητεί να 
ληφθούν υπόψη τα αρχικά διδάγματα που 
αντλήθηκαν από την εφαρμογή του 
EDIDP, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή 
παρεκκλίσεων για τις επιλέξιμες 
οντότητες, το πιλοτικό έργο και την 
προπαρασκευαστική δράση της Ένωσης 
για την έρευνα στον τομέα της άμυνας· 
ζητεί την πλήρη συμμετοχή των κρατών 
μελών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
ώστε να αποφεύγονται τα γραφειοκρατικά 
εμπόδια και τα προγράμματα να 
ανταποκρίνονται στις στρατηγικές ανάγκες 
της ΚΠΑΑ και των κρατών μελών· θεωρεί 
ότι η επιτυχία του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Άμυνας θα εξαρτηθεί από την ικανότητά 
του να ενσωματώνει τις ιδιαιτερότητες της 
άμυνας των συμμετεχόντων κρατών και να 
εγγυάται επαρκείς δημοσιονομικούς 
πόρους, αποφεύγοντας παράλληλα την 
επικάλυψη των βιομηχανικών δεξιοτήτων, 
τα φαινόμενα παραγκωνισμού των εθνικών 
επενδύσεων στον τομέα της άμυνας, την 
αυξημένη πολυπλοκότητα υλοποίησης των 
προγραμμάτων σε πλαίσιο συνεργασίας, 
και βασίζεται στην κοινή τυποποίηση και 
διαλειτουργικότητα των ενωσιακών 
οπλικών συστημάτων και του 
στρατιωτικού εξοπλισμού· θεωρεί ότι η 
ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αμυντικής 
βιομηχανίας με ταυτόχρονη κανονιστική 
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πλήρως με την ευρωπαϊκή φιλοδοξία 
στρατηγικής αυτονομίας·

ρύθμιση της πρόσβασης οντοτήτων 
ελεγχόμενων από τρίτους στην Ένωση, για 
έργα που χρηματοδοτούνται από το 
Ταμείο, συνάδει πλήρως με την ευρωπαϊκή 
φιλοδοξία στρατηγικής αυτονομίας·
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46. υπογραμμίζει τον εικονικό ακόμη 
χαρακτήρα του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Άμυνας· υπενθυμίζει ότι το μέσο αυτό δεν 
έχει ακόμη εγκριθεί οριστικά, και μόνο η 
μερική και πολιτική συμφωνία έχει 
καταγραφεί τον Απρίλιο 2019· τονίζει ότι 
είναι σημαντικό να διατηρηθεί η θέση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το 
κονδύλιο του Ταμείου, το άνοιγμα προς 
τρίτες χώρες και τη θέσπιση κατάλληλης 
πολιτικής σε θέματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας σε ό,τι αφορά την ασφάλεια 
και την άμυνα, προκειμένου να 
προστατεύονται τα αποτελέσματα της 
έρευνας· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, τον 
εξαιρετικά ευαίσθητο και στρατηγικό, 
τόσο για τη βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα όσο και για τη 
στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, χαρακτήρα 
της έρευνας σε θέματα άμυνας· ζητεί να 
ληφθούν υπόψη τα αρχικά διδάγματα που 
αντλήθηκαν από την εφαρμογή του 
EDIDP, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή 
παρεκκλίσεων για τις επιλέξιμες 
οντότητες, το πιλοτικό έργο και την 
προπαρασκευαστική δράση της Ένωσης 
για την έρευνα στον τομέα της άμυνας· 
ζητεί την πλήρη συμμετοχή των κρατών 
μελών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
ώστε να αποφεύγονται τα γραφειοκρατικά 
εμπόδια και τα προγράμματα να 

46. υπογραμμίζει τον εικονικό ακόμη 
χαρακτήρα του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Άμυνας· υπενθυμίζει ότι το μέσο αυτό δεν 
έχει ακόμη εγκριθεί οριστικά, και μόνο η 
μερική και πολιτική συμφωνία έχει 
καταγραφεί τον Απρίλιο 2019· τονίζει ότι 
είναι σημαντικό να διατηρηθεί η θέση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το 
κονδύλιο του Ταμείου, το άνοιγμα προς 
τρίτες χώρες και τη θέσπιση κατάλληλης 
πολιτικής σε θέματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας σε ό,τι αφορά την ασφάλεια 
και την άμυνα, προκειμένου να 
προστατεύονται τα αποτελέσματα της 
έρευνας· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, τον 
εξαιρετικά ευαίσθητο και στρατηγικό, 
τόσο για τη βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα όσο και για τη 
στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, χαρακτήρα 
της έρευνας σε θέματα άμυνας· ζητεί να 
ληφθούν υπόψη τα αρχικά διδάγματα που 
αντλήθηκαν από την εφαρμογή του 
EDIDP, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή 
παρεκκλίσεων για τις επιλέξιμες 
οντότητες, το πιλοτικό έργο και την 
προπαρασκευαστική δράση της Ένωσης 
για την έρευνα στον τομέα της άμυνας· 
ζητεί την πλήρη συμμετοχή των κρατών 
μελών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
ώστε να αποφεύγονται τα γραφειοκρατικά 
εμπόδια και τα προγράμματα να 
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ανταποκρίνονται στις στρατηγικές ανάγκες 
της ΚΠΑΑ και των κρατών μελών· θεωρεί 
ότι η επιτυχία του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Άμυνας θα εξαρτηθεί από την ικανότητά 
του να ενσωματώνει τις ιδιαιτερότητες της 
άμυνας των συμμετεχόντων κρατών και να 
εγγυάται επαρκείς δημοσιονομικούς 
πόρους, αποφεύγοντας παράλληλα την 
επικάλυψη των βιομηχανικών δεξιοτήτων, 
τα φαινόμενα παραγκωνισμού των εθνικών 
επενδύσεων στον τομέα της άμυνας και 
την αυξημένη πολυπλοκότητα υλοποίησης 
των προγραμμάτων σε πλαίσιο 
συνεργασίας· θεωρεί ότι η ανάπτυξη της 
ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας με 
ταυτόχρονη κανονιστική ρύθμιση της 
πρόσβασης οντοτήτων ελεγχόμενων από 
τρίτους στην Ένωση, για έργα που 
χρηματοδοτούνται από το Ταμείο, συνάδει 
πλήρως με την ευρωπαϊκή φιλοδοξία 
στρατηγικής αυτονομίας·

ανταποκρίνονται στις στρατηγικές ανάγκες 
της ΚΠΑΑ και των κρατών μελών· θεωρεί 
ότι η επιτυχία του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Άμυνας θα εξαρτηθεί από την ικανότητά 
του να ενσωματώνει τις ιδιαιτερότητες της 
άμυνας των συμμετεχόντων κρατών και να 
εγγυάται επαρκείς δημοσιονομικούς 
πόρους, αποφεύγοντας παράλληλα την 
επικάλυψη των βιομηχανικών δεξιοτήτων, 
τα φαινόμενα παραγκωνισμού των εθνικών 
επενδύσεων στον τομέα της άμυνας και 
την αυξημένη πολυπλοκότητα υλοποίησης 
των προγραμμάτων σε πλαίσιο 
συνεργασίας· θεωρεί ότι η ανάπτυξη της 
ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας με 
ταυτόχρονη κανονιστική ρύθμιση της 
πρόσβασης οντοτήτων ελεγχόμενων από 
τρίτους στην Ένωση, για έργα που 
χρηματοδοτούνται από το Ταμείο, συνάδει 
πλήρως με την ευρωπαϊκή φιλοδοξία 
στρατηγικής αυτονομίας και δεν 
αντιβαίνει στα συμφέροντα ασφάλειας 
και άμυνας της ΕΕ και των κρατών 
μελών της·
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46. υπογραμμίζει τον εικονικό ακόμη 
χαρακτήρα του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Άμυνας· υπενθυμίζει ότι το μέσο αυτό δεν 
έχει ακόμη εγκριθεί οριστικά, και μόνο η 
μερική και πολιτική συμφωνία έχει 
καταγραφεί τον Απρίλιο 2019· τονίζει ότι 
είναι σημαντικό να διατηρηθεί η θέση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το 
κονδύλιο του Ταμείου, το άνοιγμα προς 
τρίτες χώρες και τη θέσπιση κατάλληλης 
πολιτικής σε θέματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας σε ό,τι αφορά την ασφάλεια 

46. υπογραμμίζει τον εικονικό ακόμη 
χαρακτήρα του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Άμυνας· υπενθυμίζει ότι το μέσο αυτό δεν 
έχει ακόμη εγκριθεί οριστικά, και μόνο η 
μερική και πολιτική συμφωνία έχει 
καταγραφεί τον Απρίλιο 2019· τονίζει ότι 
είναι σημαντικό να διατηρηθεί η θέση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το 
κονδύλιο του Ταμείου, το άνοιγμα προς 
τρίτες χώρες και τη θέσπιση κατάλληλης 
πολιτικής σε θέματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας σε ό,τι αφορά την ασφάλεια 
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και την άμυνα, προκειμένου να 
προστατεύονται τα αποτελέσματα της 
έρευνας· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, τον 
εξαιρετικά ευαίσθητο και στρατηγικό, 
τόσο για τη βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα όσο και για τη 
στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, χαρακτήρα 
της έρευνας σε θέματα άμυνας· ζητεί να 
ληφθούν υπόψη τα αρχικά διδάγματα που 
αντλήθηκαν από την εφαρμογή του 
EDIDP, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή 
παρεκκλίσεων για τις επιλέξιμες 
οντότητες, το πιλοτικό έργο και την 
προπαρασκευαστική δράση της Ένωσης 
για την έρευνα στον τομέα της άμυνας· 
ζητεί την πλήρη συμμετοχή των κρατών 
μελών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
ώστε να αποφεύγονται τα γραφειοκρατικά 
εμπόδια και τα προγράμματα να 
ανταποκρίνονται στις στρατηγικές ανάγκες 
της ΚΠΑΑ και των κρατών μελών· θεωρεί 
ότι η επιτυχία του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Άμυνας θα εξαρτηθεί από την ικανότητά 
του να ενσωματώνει τις ιδιαιτερότητες της 
άμυνας των συμμετεχόντων κρατών και να 
εγγυάται επαρκείς δημοσιονομικούς 
πόρους, αποφεύγοντας παράλληλα την 
επικάλυψη των βιομηχανικών δεξιοτήτων, 
τα φαινόμενα παραγκωνισμού των εθνικών 
επενδύσεων στον τομέα της άμυνας και 
την αυξημένη πολυπλοκότητα υλοποίησης 
των προγραμμάτων σε πλαίσιο 
συνεργασίας· θεωρεί ότι η ανάπτυξη της 
ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας με 
ταυτόχρονη κανονιστική ρύθμιση της 
πρόσβασης οντοτήτων ελεγχόμενων από 
τρίτους στην Ένωση, για έργα που 
χρηματοδοτούνται από το Ταμείο, συνάδει 
πλήρως με την ευρωπαϊκή φιλοδοξία 
στρατηγικής αυτονομίας·

και την άμυνα, προκειμένου να 
προστατεύονται τα αποτελέσματα της 
έρευνας· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, τον 
εξαιρετικά ευαίσθητο και στρατηγικό, 
τόσο για τη βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα όσο και για τη 
στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, χαρακτήρα 
της έρευνας σε θέματα άμυνας· ζητεί να 
ληφθούν υπόψη τα αρχικά διδάγματα που 
αντλήθηκαν από την εφαρμογή του 
EDIDP, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή 
παρεκκλίσεων για τις επιλέξιμες 
οντότητες, το πιλοτικό έργο και την 
προπαρασκευαστική δράση της Ένωσης 
για την έρευνα στον τομέα της άμυνας· 
ζητεί την πλήρη συμμετοχή των κρατών 
μελών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
ώστε να αποφεύγονται τα γραφειοκρατικά 
εμπόδια και τα προγράμματα να 
ανταποκρίνονται στις στρατηγικές ανάγκες 
της ΚΠΑΑ και των κρατών μελών· θεωρεί 
ότι η επιτυχία του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Άμυνας θα εξαρτηθεί από την ικανότητά 
του να ενσωματώνει τις ιδιαιτερότητες της 
άμυνας των συμμετεχόντων κρατών και να 
εγγυάται επαρκείς δημοσιονομικούς 
πόρους, αποφεύγοντας παράλληλα την 
επικάλυψη των βιομηχανικών δεξιοτήτων, 
τα φαινόμενα παραγκωνισμού των εθνικών 
επενδύσεων στον τομέα της άμυνας και 
την αυξημένη πολυπλοκότητα υλοποίησης 
των προγραμμάτων σε πλαίσιο 
συνεργασίας· θεωρεί ότι η ανάπτυξη της 
ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας με 
ταυτόχρονη κανονιστική ρύθμιση της 
πρόσβασης οντοτήτων ελεγχόμενων από 
τρίτους στην Ένωση, για έργα που 
χρηματοδοτούνται από το Ταμείο, συνάδει 
πλήρως με την ευρωπαϊκή φιλοδοξία 
στρατηγικής αυτονομίας και δεν 
αντιβαίνει στα συμφέροντα ασφάλειας 
και άμυνας της ΕΕ και των κρατών 
μελών της·
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46. υπογραμμίζει τον εικονικό ακόμη 
χαρακτήρα του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Άμυνας· υπενθυμίζει ότι το μέσο αυτό δεν 
έχει ακόμη εγκριθεί οριστικά, και μόνο η 
μερική και πολιτική συμφωνία έχει 
καταγραφεί τον Απρίλιο 2019· τονίζει ότι 
είναι σημαντικό να διατηρηθεί η θέση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το 
κονδύλιο του Ταμείου, το άνοιγμα προς 
τρίτες χώρες και τη θέσπιση κατάλληλης 
πολιτικής σε θέματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας σε ό,τι αφορά την ασφάλεια 
και την άμυνα, προκειμένου να 
προστατεύονται τα αποτελέσματα της 
έρευνας· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, τον 
εξαιρετικά ευαίσθητο και στρατηγικό, 
τόσο για τη βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα όσο και για τη 
στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, χαρακτήρα 
της έρευνας σε θέματα άμυνας· ζητεί να 
ληφθούν υπόψη τα αρχικά διδάγματα που 
αντλήθηκαν από την εφαρμογή του 
EDIDP, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή 
παρεκκλίσεων για τις επιλέξιμες 
οντότητες, το πιλοτικό έργο και την 
προπαρασκευαστική δράση της Ένωσης 
για την έρευνα στον τομέα της άμυνας· 
ζητεί την πλήρη συμμετοχή των κρατών 
μελών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
ώστε να αποφεύγονται τα γραφειοκρατικά 
εμπόδια και τα προγράμματα να 
ανταποκρίνονται στις στρατηγικές ανάγκες 
της ΚΠΑΑ και των κρατών μελών· θεωρεί 
ότι η επιτυχία του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Άμυνας θα εξαρτηθεί από την ικανότητά 
του να ενσωματώνει τις ιδιαιτερότητες της 
άμυνας των συμμετεχόντων κρατών και να 
εγγυάται επαρκείς δημοσιονομικούς 
πόρους, αποφεύγοντας παράλληλα την 
επικάλυψη των βιομηχανικών δεξιοτήτων, 
τα φαινόμενα παραγκωνισμού των 
εθνικών επενδύσεων στον τομέα της 

46. υπογραμμίζει τον εικονικό ακόμη 
χαρακτήρα του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Άμυνας· υπενθυμίζει ότι το μέσο αυτό δεν 
έχει ακόμη εγκριθεί οριστικά, και μόνο η 
μερική και πολιτική συμφωνία έχει 
καταγραφεί τον Απρίλιο 2019· τονίζει ότι 
είναι σημαντικό να διατηρηθεί η θέση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το 
κονδύλιο του Ταμείου, το άνοιγμα προς 
τρίτες χώρες και τη θέσπιση κατάλληλης 
πολιτικής σε θέματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας σε ό,τι αφορά την ασφάλεια 
και την άμυνα, προκειμένου να 
προστατεύονται τα αποτελέσματα της 
έρευνας· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, τον 
εξαιρετικά ευαίσθητο και στρατηγικό, 
τόσο για τη βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα όσο και για τη 
στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, χαρακτήρα 
της έρευνας σε θέματα άμυνας· ζητεί να 
ληφθούν υπόψη τα αρχικά διδάγματα που 
αντλήθηκαν από την εφαρμογή του 
EDIDP, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή 
παρεκκλίσεων για τις επιλέξιμες 
οντότητες, το πιλοτικό έργο και την 
προπαρασκευαστική δράση της Ένωσης 
για την έρευνα στον τομέα της άμυνας· 
ζητεί την πλήρη συμμετοχή των κρατών 
μελών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
ώστε να αποφεύγονται τα γραφειοκρατικά 
εμπόδια και τα προγράμματα να 
ανταποκρίνονται στις στρατηγικές ανάγκες 
της ΚΠΑΑ και των κρατών μελών· θεωρεί 
ότι η επιτυχία του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Άμυνας θα εξαρτηθεί από την ικανότητά 
του να ενσωματώνει τις ιδιαιτερότητες της 
άμυνας των συμμετεχόντων κρατών και να 
εγγυάται επαρκείς δημοσιονομικούς 
πόρους, αποφεύγοντας παράλληλα την 
επικάλυψη των βιομηχανικών δεξιοτήτων 
και την αυξημένη πολυπλοκότητα 
υλοποίησης των προγραμμάτων σε πλαίσιο 
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άμυνας και την αυξημένη πολυπλοκότητα 
υλοποίησης των προγραμμάτων σε πλαίσιο 
συνεργασίας· θεωρεί ότι η ανάπτυξη της 
ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας με 
ταυτόχρονη κανονιστική ρύθμιση της 
πρόσβασης οντοτήτων ελεγχόμενων από 
τρίτους στην Ένωση, για έργα που 
χρηματοδοτούνται από το Ταμείο, συνάδει 
πλήρως με την ευρωπαϊκή φιλοδοξία 
στρατηγικής αυτονομίας·

συνεργασίας και διασφαλίζοντας τη 
συμπλήρωση των εθνικών επενδύσεων 
στον τομέα της άμυνας· θεωρεί ότι η 
ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αμυντικής 
βιομηχανίας με ταυτόχρονη κανονιστική 
ρύθμιση της πρόσβασης οντοτήτων 
ελεγχόμενων από τρίτους στην Ένωση, για 
έργα που χρηματοδοτούνται από το 
Ταμείο, συνάδει πλήρως με την ευρωπαϊκή 
φιλοδοξία στρατηγικής αυτονομίας·
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47. ελπίζει ότι σε καμία περίπτωση οι 
αποφάσεις σχετικά με τη συμμετοχή 
οντοτήτων που ελέγχονται από τρίτους σε 
έργα PESCO δεν θα θέσουν υπό 
αμφισβήτηση τους όρους που 
συμφωνήθηκαν κατά τις διαπραγματεύσεις 
για το EDF και το EDIDP, δεδομένου του 
καθαρά ευρωπαϊκού χαρακτήρα της 
χρηματοδότησης των εν λόγω 
προγραμμάτων·

47. ελπίζει ότι σε καμία περίπτωση οι 
αποφάσεις σχετικά με τη συμμετοχή 
οντοτήτων που ελέγχονται από τρίτους σε 
έργα PESCO δεν θα θέσουν υπό 
αμφισβήτηση τους όρους που 
συμφωνήθηκαν κατά τις διαπραγματεύσεις 
για το EDF και το EDIDP, και ότι 
ενθαρρύνεται η συνεργασία με το 
Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Brexit και με 
τους διατλαντικούς εταίρους μας, 
ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της 
χρηματοδότησης των εν λόγω 
προγραμμάτων·

Or. en
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47. ελπίζει ότι σε καμία περίπτωση οι 
αποφάσεις σχετικά με τη συμμετοχή 
οντοτήτων που ελέγχονται από τρίτους σε 
έργα PESCO δεν θα θέσουν υπό 
αμφισβήτηση τους όρους που 
συμφωνήθηκαν κατά τις διαπραγματεύσεις 
για το EDF και το EDIDP, δεδομένου του 
καθαρά ευρωπαϊκού χαρακτήρα της 
χρηματοδότησης των εν λόγω 
προγραμμάτων·

47. ελπίζει ότι σε καμία περίπτωση οι 
αποφάσεις σχετικά με τη συμμετοχή 
οντοτήτων που ελέγχονται από τρίτους σε 
έργα PESCO δεν θα θέσουν υπό 
αμφισβήτηση τους όρους που 
συμφωνήθηκαν κατά τις διαπραγματεύσεις 
για το EDF και το EDIDP, δεδομένου ότι η 
χρηματοδότησητων εν λόγω 
προγραμμάτων τονίζει την ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία·

Or. de
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48. υπογραμμίζει τη στρατηγική 
διάσταση του διαστημικού τομέα για την 
Ευρώπη και τονίζει την ανάγκη να 
προωθηθεί η ανάπτυξη τεχνολογιών που 
έχουν τόσο στρατιωτικές όσο και μη 
στρατιωτικές εφαρμογές, ικανές να 
εξασφαλίσουν την ευρωπαϊκή στρατηγική 
αυτονομία· επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής για το διαστημικό πρόγραμμα 
ύψους 16 δισεκατομμυρίων ευρώ στο 
πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, με σκοπό την 
ενίσχυση της ηγετικής θέσης της ΕΕ στον 
τομέα του διαστήματος· επικροτεί την 
πρόοδο που έχει σημειωθεί σε σχέση με τις 
δορυφορικές υπηρεσίες της ΕΕ (Galileo, 
Copernicus, EGNOS)· υπογραμμίζει την 
αναγκαιότητα, για την επιχειρησιακή 
αυτονομία και αυτονομία λήψης 
αποφάσεων της ΕΕ, να διατίθενται επαρκή 
δορυφορικά μέσα στους τομείς της 
διαστημικής απεικόνισης, της συλλογής 
πληροφοριών, των επικοινωνιών και της 
διαστημικής επιτήρησης· θεωρεί ότι οι 
διαστημικές υπηρεσίες θα πρέπει να 
καταστούν πλήρως λειτουργικές για να 

48. υπογραμμίζει τη στρατηγική 
διάσταση του διαστημικού τομέα για την 
Ευρώπη, θεωρεί ότι μια φιλόδοξη 
διαστημική πολιτική μπορεί να συμβάλει 
αποτελεσματικά στη βελτίωση της 
ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και 
άμυνας (ΕΠΑΑ) και τονίζει την ανάγκη να 
προωθηθεί η ανάπτυξη νέων διαστημικών 
ικανοτήτων και τεχνολογιών που έχουν 
τόσο στρατιωτικές όσο και μη 
στρατιωτικές εφαρμογές, ιδίως στον τομέα 
των επικοινωνιών, των πληροφοριών, της 
επιτήρησης, της αναγνώρισης, της 
αντιμετώπισης καταστροφών και του 
ελέγχου των εξοπλισμών, ικανές να 
εξασφαλίσουν την ευρωπαϊκή στρατηγική 
αυτονομία· επικροτεί την πρόταση 
κανονισμού της Επιτροπής για τη θέσπιση 
του διαστημικού προγράμματος της 
Ένωσης και του Οργανισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό 
πρόγραμμα στο πλαίσιο του επόμενου 
ΠΔΠ, με σκοπό την ενίσχυση της ηγετικής 
θέσης της ΕΕ στον τομέα του διαστήματος· 
τάσσεται υπέρ της πρότασης του 
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υποστηρίζουν τις αποστολές και 
επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ που αφορούν 
δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης· 
τονίζει την ανάγκη χρηματοδότησης, μέσω 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, 
βιομηχανικών σχεδίων με διαστημική 
διάσταση, όπου η ΕΕ μπορεί να έχει 
πραγματική προστιθέμενη αξία·

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για 
χρηματοδότηση του προγράμματος αυτού 
με ποσό 16,9 εκατομμυρίων ευρώ· 
επικροτεί την πρόοδο που έχει σημειωθεί 
σε σχέση με τις δορυφορικές υπηρεσίες της 
ΕΕ (Galileo, Copernicus, EGNOS)· 
υπογραμμίζει την αναγκαιότητα, για την 
επιχειρησιακή αυτονομία και αυτονομία 
λήψης αποφάσεων της ΕΕ, να διατίθενται 
επαρκή δορυφορικά μέσα στους τομείς της 
διαστημικής απεικόνισης, της συλλογής 
πληροφοριών, των επικοινωνιών και της 
διαστημικής επιτήρησης· θεωρεί ότι οι 
διαστημικές υπηρεσίες θα πρέπει να 
καταστούν πλήρως λειτουργικές για να 
υποστηρίζουν τον σχεδιασμό, τις 
αποστολές και επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ 
που αφορούν δορυφορικές εικόνες υψηλής 
ανάλυσης· τονίζει την ανάγκη 
χρηματοδότησης, μέσω του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Άμυνας, βιομηχανικών σχεδίων 
με διαστημική διάσταση, όπου η ΕΕ 
μπορεί να έχει πραγματική προστιθέμενη 
αξία και να καταστεί βασικός παράγοντας 
σε νέες παγκόσμιες πρωτοβουλίες 
διαστημικής εξερεύνησης·

Or. fr
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48. υπογραμμίζει τη στρατηγική 
διάσταση του διαστημικού τομέα για την 
Ευρώπη και τονίζει την ανάγκη να 
προωθηθεί η ανάπτυξη τεχνολογιών που 
έχουν τόσο στρατιωτικές όσο και μη 
στρατιωτικές εφαρμογές, ικανές να 
εξασφαλίσουν την ευρωπαϊκή στρατηγική 
αυτονομία· επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής για το διαστημικό πρόγραμμα 
ύψους 16 δισεκατομμυρίων ευρώ στο 

48. υπογραμμίζει τη στρατηγική 
διάσταση του διαστημικού τομέα για την 
Ευρώπη και τονίζει την ανάγκη να 
προωθηθεί η ανάπτυξη τεχνολογιών που 
έχουν τόσο στρατιωτικές όσο και μη 
στρατιωτικές εφαρμογές, ικανές να 
εξασφαλίσουν την ευρωπαϊκή στρατηγική 
αυτονομία· επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής για το διαστημικό πρόγραμμα 
ύψους 16 δισεκατομμυρίων ευρώ στο 
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πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, με σκοπό την 
ενίσχυση της ηγετικής θέσης της ΕΕ στον 
τομέα του διαστήματος· επικροτεί την 
πρόοδο που έχει σημειωθεί σε σχέση με τις 
δορυφορικές υπηρεσίες της ΕΕ (Galileo, 
Copernicus, EGNOS)· υπογραμμίζει την 
αναγκαιότητα, για την επιχειρησιακή 
αυτονομία και αυτονομία λήψης 
αποφάσεων της ΕΕ, να διατίθενται επαρκή 
δορυφορικά μέσα στους τομείς της 
διαστημικής απεικόνισης, της συλλογής 
πληροφοριών, των επικοινωνιών και της 
διαστημικής επιτήρησης· θεωρεί ότι οι 
διαστημικές υπηρεσίες θα πρέπει να 
καταστούν πλήρως λειτουργικές για να 
υποστηρίζουν τις αποστολές και 
επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ που αφορούν 
δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης· 
τονίζει την ανάγκη χρηματοδότησης, μέσω 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, 
βιομηχανικών σχεδίων με διαστημική 
διάσταση, όπου η ΕΕ μπορεί να έχει 
πραγματική προστιθέμενη αξία·

πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, με σκοπό την 
ενίσχυση της ηγετικής θέσης της ΕΕ στον 
τομέα του διαστήματος· επικροτεί την 
πρόοδο που έχει σημειωθεί σε σχέση με τις 
δορυφορικές υπηρεσίες της ΕΕ (Galileo, 
Copernicus, EGNOS)· υπογραμμίζει την 
αναγκαιότητα, για την επιχειρησιακή 
αυτονομία και αυτονομία λήψης 
αποφάσεων της ΕΕ, να διατίθενται επαρκή 
δορυφορικά μέσα στους τομείς της 
διαστημικής απεικόνισης, της συλλογής 
πληροφοριών, των επικοινωνιών και της 
διαστημικής επιτήρησης· θεωρεί ότι οι 
διαστημικές υπηρεσίες θα πρέπει να 
καταστούν πλήρως λειτουργικές για να 
υποστηρίζουν τις αποστολές και 
επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ που αφορούν 
δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης· 
θεωρεί ότι οι νέες πρωτοβουλίες στον 
τομέα της ασφάλειας σχετικά με τις 
κυβερνητικές δορυφορικές επικοινωνίες 
(GOVSATCOM) και τη διαστημική 
επιτήρηση (SSA) θα συμβάλουν 
σημαντικά στους στόχους του σχεδίου 
δράσης για την ευρωπαϊκή άμυνα και 
στην ενίσχυση της στρατηγικής 
αυτονομίας της Ένωσης· τονίζει την 
ανάγκη χρηματοδότησης, μέσω του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, 
βιομηχανικών σχεδίων με διαστημική 
διάσταση, όπου η ΕΕ μπορεί να έχει 
πραγματική προστιθέμενη αξία·

Or. en

Τροπολογία 382
Joachim Schuster

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 48

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

48. υπογραμμίζει τη στρατηγική 
διάσταση του διαστημικού τομέα για την 
Ευρώπη και τονίζει την ανάγκη να 
προωθηθεί η ανάπτυξη τεχνολογιών που 

48. αναγνωρίζει τη στρατηγική 
διάσταση του διαστημικού τομέα για την 
Ευρώπη και τονίζει την ανάγκη να 
προωθηθεί η ανάπτυξη τεχνολογιών· 
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έχουν τόσο στρατιωτικές όσο και μη 
στρατιωτικές εφαρμογές, ικανές να 
εξασφαλίσουν την ευρωπαϊκή στρατηγική 
αυτονομία· επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής για το διαστημικό πρόγραμμα 
ύψους 16 δισεκατομμυρίων ευρώ στο 
πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, με σκοπό την 
ενίσχυση της ηγετικής θέσης της ΕΕ στον 
τομέα του διαστήματος· επικροτεί την 
πρόοδο που έχει σημειωθεί σε σχέση με τις 
δορυφορικές υπηρεσίες της ΕΕ (Galileo, 
Copernicus, EGNOS)· υπογραμμίζει την 
αναγκαιότητα, για την επιχειρησιακή 
αυτονομία και αυτονομία λήψης 
αποφάσεων της ΕΕ, να διατίθενται επαρκή 
δορυφορικά μέσα στους τομείς της 
διαστημικής απεικόνισης, της συλλογής 
πληροφοριών, των επικοινωνιών και της 
διαστημικής επιτήρησης· θεωρεί ότι οι 
διαστημικές υπηρεσίες θα πρέπει να 
καταστούν πλήρως λειτουργικές για να 
υποστηρίζουν τις αποστολές και 
επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ που αφορούν 
δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης· 
τονίζει την ανάγκη χρηματοδότησης, 
μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, 
βιομηχανικών σχεδίων με διαστημική 
διάσταση, όπου η ΕΕ μπορεί να έχει 
πραγματική προστιθέμενη αξία·

επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για 
το διαστημικό πρόγραμμα ύψους 16 
δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του 
επόμενου ΠΔΠ, με σκοπό την ενίσχυση 
της ηγετικής θέσης της ΕΕ στον τομέα του 
διαστήματος· απορρίπτει, ωστόσο, 
οποιαδήποτε στρατιωτικοποίηση του 
διαστημικού τομέα· λαμβάνει υπό 
σημείωση την πρόοδο που έχει σημειωθεί 
σε σχέση με τις δορυφορικές υπηρεσίες 
(Galileo, Copernicus, EGNOS)· 
υπογραμμίζει την αναγκαιότητα, για την 
επιχειρησιακή αυτονομία και αυτονομία 
λήψης αποφάσεων της ΕΕ, να διατίθενται 
επαρκή δορυφορικά μέσα στους τομείς της 
διαστημικής απεικόνισης, της συλλογής 
πληροφοριών, των επικοινωνιών και της 
διαστημικής επιτήρησης· θεωρεί ότι οι 
διαστημικές υπηρεσίες θα πρέπει να 
καταστούν πλήρως λειτουργικές για να 
υποστηρίζουν τις αποστολές και 
επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ που αφορούν 
δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης·

Or. en

Τροπολογία 383
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 48

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

48. υπογραμμίζει τη στρατηγική 
διάσταση του διαστημικού τομέα για την 
Ευρώπη και τονίζει την ανάγκη να 
προωθηθεί η ανάπτυξη τεχνολογιών που 
έχουν τόσο στρατιωτικές όσο και μη 
στρατιωτικές εφαρμογές, ικανές να 
εξασφαλίσουν την ευρωπαϊκή στρατηγική 

48. υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη θα 
πρέπει να συμβάλει στη 
στρατιωτικοποίηση του διαστήματος· 
λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση της 
Επιτροπής για το διαστημικό πρόγραμμα 
ύψους 16 δισεκατομμυρίων ευρώ στο 
πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, με σκοπό την 
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αυτονομία· επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής για το διαστημικό πρόγραμμα 
ύψους 16 δισεκατομμυρίων ευρώ στο 
πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, με σκοπό την 
ενίσχυση της ηγετικής θέσης της ΕΕ στον 
τομέα του διαστήματος· επικροτεί την 
πρόοδο που έχει σημειωθεί σε σχέση με τις 
δορυφορικές υπηρεσίες της ΕΕ (Galileo, 
Copernicus, EGNOS)· υπογραμμίζει την 
αναγκαιότητα, για την επιχειρησιακή 
αυτονομία και αυτονομία λήψης 
αποφάσεων της ΕΕ, να διατίθενται επαρκή 
δορυφορικά μέσα στους τομείς της 
διαστημικής απεικόνισης, της συλλογής 
πληροφοριών, των επικοινωνιών και της 
διαστημικής επιτήρησης· θεωρεί ότι οι 
διαστημικές υπηρεσίες θα πρέπει να 
καταστούν πλήρως λειτουργικές για να 
υποστηρίζουν τις αποστολές και 
επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ που αφορούν 
δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης· 
τονίζει την ανάγκη χρηματοδότησης, μέσω 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, 
βιομηχανικών σχεδίων με διαστημική 
διάσταση, όπου η ΕΕ μπορεί να έχει 
πραγματική προστιθέμενη αξία·

ενίσχυση της ηγετικής θέσης της ΕΕ στον 
τομέα του διαστήματος· επικροτεί την 
πρόοδο που έχει σημειωθεί σε σχέση με τις 
δορυφορικές υπηρεσίες της ΕΕ (Galileo, 
Copernicus, EGNOS)· υπογραμμίζει την 
αναγκαιότητα, για την επιχειρησιακή 
αυτονομία και αυτονομία λήψης 
αποφάσεων της ΕΕ, να διατίθενται επαρκή 
δορυφορικά μέσα στους τομείς της 
διαστημικής απεικόνισης, της συλλογής 
πληροφοριών, των επικοινωνιών και της 
διαστημικής επιτήρησης· θεωρεί ότι οι 
διαστημικές υπηρεσίες θα πρέπει να 
καταστούν πλήρως λειτουργικές για να 
υποστηρίζουν τις αποστολές και 
επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ που αφορούν 
δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης· 
τονίζει την ανάγκη χρηματοδότησης, μέσω 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, 
βιομηχανικών σχεδίων με διαστημική 
διάσταση, όπου η ΕΕ μπορεί να έχει 
πραγματική προστιθέμενη αξία·

Or. en

Τροπολογία 384
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen Grošelj

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 48

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

48. υπογραμμίζει τη στρατηγική 
διάσταση του διαστημικού τομέα για την 
Ευρώπη και τονίζει την ανάγκη να 
προωθηθεί η ανάπτυξη τεχνολογιών που 
έχουν τόσο στρατιωτικές όσο και μη 
στρατιωτικές εφαρμογές, ικανές να 
εξασφαλίσουν την ευρωπαϊκή στρατηγική 
αυτονομία· επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής για το διαστημικό πρόγραμμα 

48. υπογραμμίζει τη στρατηγική 
διάσταση του διαστημικού τομέα για την 
Ευρώπη και τονίζει την ανάγκη να 
προωθηθεί η ανάπτυξη τεχνολογιών που 
έχουν τόσο στρατιωτικές όσο και μη 
στρατιωτικές εφαρμογές, ικανές να 
εξασφαλίσουν την ευρωπαϊκή στρατηγική 
αυτονομία· επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής για το διαστημικό πρόγραμμα 
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ύψους 16 δισεκατομμυρίων ευρώ στο 
πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, με σκοπό την 
ενίσχυση της ηγετικής θέσης της ΕΕ στον 
τομέα του διαστήματος· επικροτεί την 
πρόοδο που έχει σημειωθεί σε σχέση με τις 
δορυφορικές υπηρεσίες της ΕΕ (Galileo, 
Copernicus, EGNOS)· υπογραμμίζει την 
αναγκαιότητα, για την επιχειρησιακή 
αυτονομία και αυτονομία λήψης 
αποφάσεων της ΕΕ, να διατίθενται επαρκή 
δορυφορικά μέσα στους τομείς της 
διαστημικής απεικόνισης, της συλλογής 
πληροφοριών, των επικοινωνιών και της 
διαστημικής επιτήρησης· θεωρεί ότι οι 
διαστημικές υπηρεσίες θα πρέπει να 
καταστούν πλήρως λειτουργικές για να 
υποστηρίζουν τις αποστολές και 
επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ που αφορούν 
δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης· 
τονίζει την ανάγκη χρηματοδότησης, μέσω 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, 
βιομηχανικών σχεδίων με διαστημική 
διάσταση, όπου η ΕΕ μπορεί να έχει 
πραγματική προστιθέμενη αξία·

ύψους 16 δισεκατομμυρίων ευρώ στο 
πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, με σκοπό την 
ενίσχυση της ηγετικής θέσης της ΕΕ στον 
τομέα του διαστήματος· επικροτεί την 
πρόοδο που έχει σημειωθεί σε σχέση με τις 
δορυφορικές υπηρεσίες της ΕΕ (Galileo, 
Copernicus, EGNOS)· υπογραμμίζει την 
αναγκαιότητα, για την επιχειρησιακή 
αυτονομία και αυτονομία λήψης 
αποφάσεων της ΕΕ, να διατίθενται επαρκή 
δορυφορικά μέσα στους τομείς της 
διαστημικής απεικόνισης, της συλλογής 
πληροφοριών, των επικοινωνιών και της 
διαστημικής επιτήρησης· τονίζει ότι είναι 
σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να 
διαθέτει αυτόνομη πρόσβαση στο 
διάστημα· θεωρεί ότι οι διαστημικές 
υπηρεσίες θα πρέπει να καταστούν πλήρως 
λειτουργικές για να υποστηρίζουν τις 
αποστολές και επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ 
που αφορούν δορυφορικές εικόνες υψηλής 
ανάλυσης· τονίζει την ανάγκη 
χρηματοδότησης, μέσω του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Άμυνας, βιομηχανικών σχεδίων 
με διαστημική διάσταση, όπου η ΕΕ 
μπορεί να έχει πραγματική προστιθέμενη 
αξία·

Or. fr

Τροπολογία 385
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 48

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

48. υπογραμμίζει τη στρατηγική 
διάσταση του διαστημικού τομέα για την 
Ευρώπη και τονίζει την ανάγκη να 
προωθηθεί η ανάπτυξη τεχνολογιών που 
έχουν τόσο στρατιωτικές όσο και μη 
στρατιωτικές εφαρμογές, ικανές να 
εξασφαλίσουν την ευρωπαϊκή στρατηγική 
αυτονομία· επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής για το διαστημικό πρόγραμμα 

48. υπογραμμίζει τη στρατηγική 
διάσταση του διαστημικού τομέα για την 
Ευρώπη και τονίζει την ανάγκη να 
προωθηθεί η ανάπτυξη τεχνολογιών που 
έχουν τόσο στρατιωτικές όσο και μη 
στρατιωτικές εφαρμογές, ικανές να 
στηρίξουν τις επιχειρήσεις και τους 
στόχους της ΚΠΑΑ· επικροτεί την 
πρόταση της Επιτροπής για το διαστημικό 
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ύψους 16 δισεκατομμυρίων ευρώ στο 
πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, με σκοπό την 
ενίσχυση της ηγετικής θέσης της ΕΕ στον 
τομέα του διαστήματος· επικροτεί την 
πρόοδο που έχει σημειωθεί σε σχέση με τις 
δορυφορικές υπηρεσίες της ΕΕ (Galileo, 
Copernicus, EGNOS)· υπογραμμίζει την 
αναγκαιότητα, για την επιχειρησιακή 
αυτονομία και αυτονομία λήψης 
αποφάσεων της ΕΕ, να διατίθενται επαρκή 
δορυφορικά μέσα στους τομείς της 
διαστημικής απεικόνισης, της συλλογής 
πληροφοριών, των επικοινωνιών και της 
διαστημικής επιτήρησης· θεωρεί ότι οι 
διαστημικές υπηρεσίες θα πρέπει να 
καταστούν πλήρως λειτουργικές για να 
υποστηρίζουν τις αποστολές και 
επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ που αφορούν 
δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης· 
τονίζει την ανάγκη χρηματοδότησης, μέσω 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, 
βιομηχανικών σχεδίων με διαστημική 
διάσταση, όπου η ΕΕ μπορεί να έχει 
πραγματική προστιθέμενη αξία·

πρόγραμμα ύψους 16 δισεκατομμυρίων 
ευρώ στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, με 
σκοπό την ενίσχυση της ηγετικής θέσης 
της ΕΕ στον τομέα του διαστήματος· 
επικροτεί την πρόοδο που έχει σημειωθεί 
σε σχέση με τις δορυφορικές υπηρεσίες της 
ΕΕ (Galileo, Copernicus, EGNOS)· 
υπογραμμίζει την αναγκαιότητα, για την 
επιχειρησιακή αυτονομία και αυτονομία 
λήψης αποφάσεων της ΕΕ, να διατίθενται 
επαρκή δορυφορικά μέσα στους τομείς της 
διαστημικής απεικόνισης, της συλλογής 
πληροφοριών, των επικοινωνιών και της 
διαστημικής επιτήρησης· θεωρεί ότι οι 
διαστημικές υπηρεσίες θα πρέπει να 
καταστούν πλήρως λειτουργικές για να 
υποστηρίζουν τις αποστολές και 
επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ που αφορούν 
δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης· 
τονίζει την ανάγκη χρηματοδότησης, μέσω 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, 
βιομηχανικών σχεδίων με διαστημική 
διάσταση, όπου η ΕΕ μπορεί να έχει 
πραγματική προστιθέμενη αξία·

Or. en

Τροπολογία 386
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 48 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

48α. υπογραμμίζει ότι οι δορυφορικές 
επικοινωνίες αποτελούν ουσιώδες 
στοιχείο της άμυνας, της ασφάλειας, της 
ανθρωπιστικής βοήθειας, των 
επεμβάσεων έκτακτης ανάγκης και των 
διπλωματικών επαφών, ενώ παράλληλα 
αποτελούν καθοριστικό στοιχείο των μη 
στρατιωτικών αποστολών και των 
στρατιωτικών επιχειρήσεων, ιδίως σε 
απομονωμένα περιβάλλοντα με λίγες ή 
ελάχιστες υποδομές· επικροτεί την 
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πρωτοβουλία για τις κυβερνητικές 
δορυφορικές επικοινωνίες, Govsatcom, η 
οποία θα παρέχει στα κράτη μέλη 
εγγυημένη πρόσβαση σε ασφαλείς 
δορυφορικές επικοινωνίες· υπενθυμίζει 
ότι η πρωτοβουλία αυτή αναγνωρίστηκε 
ως ένα από τα στοιχεία της συνολικής 
στρατηγικής του 2016·

Or. fr

Τροπολογία 387
Radosław Sikorski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 48 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

48α. ζητεί επείγουσα ανάλυση των 
δυνητικών μη στρατιωτικών χρήσεων 
των γεωχωρικών ικανοτήτων του 
Δορυφορικού Κέντρου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (SatCen)· εκτός από την 
ασφάλεια, οι δορυφορικές ικανότητες της 
ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για 
την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της 
ΕΕ και των κρατών μελών στον τομέα 
της παρακολούθησης της 
μετανάστευσης, της γεωργίας, της 
διαχείρισης της δασοκομίας, της 
αναζήτησης φυσικών πόρων, της 
ασφάλειας των συνόρων, της κατάστασης 
των παγόβουνων και πολλών άλλων 
ζητημάτων·

Or. en

Τροπολογία 388
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 48 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

48β. υπογραμμίζει τον ευάλωτο 
χαρακτήρα των διαστημικών υποδομών 
σε παρεμβολές ή επιθέσεις, ή σε μια σειρά 
άλλων απειλών, συμπεριλαμβανομένων 
των συγκρούσεων με διαστημικά 
απόβλητα ή άλλους δορυφόρους· 
επαναλαμβάνει πόσο σημαντική είναι η 
διασφάλιση των ζωτικών υποδομών και 
επικοινωνιών καθώς και η ανάπτυξη 
ανθεκτικών τεχνολογιών· θεωρεί ότι 
πρέπει να ενισχυθούν οι ικανότητες 
αντιμετώπισης αναδυόμενων απειλών 
στον τομέα του διαστήματος και 
επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής 
στο πλαίσιο του διαστημικού 
προγράμματος που αποσκοπεί στην 
ενίσχυση των υφιστάμενων υπηρεσιών 
επιτήρησης και παρακολούθησης του 
διαστήματος (SST)·

Or. fr

Τροπολογία 389
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard Guetta, Klemen 
Grošelj

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 48 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

48γ. υπογραμμίζει ότι επί του παρόντος 
ένας αυξανόμενος αριθμός δυνάμεων 
διαθέτουν στρατιωτικές ικανότητες στο 
διάστημα· υπενθυμίζει την αρχή της μη 
οπλοποίησης του διαστήματος η οποία 
καθιερώνεται στο διεθνές δίκαιο· 
διαπιστώνει, ωστόσο, ότι ορισμένες 
δυνάμεις διαφοροποιήθηκαν από το 
όραμα αυτό και κατέθεσαν πρόταση 
νόμου που αποσκοπεί στη συγκρότηση 
ενός «στρατού του διαστήματος» (Space 
Force), μιας ένοπλης δύναμης που 
ειδικεύεται πλήρως στο διαστημικό 
περιβάλλον, ορίζοντας πλέον το διάστημα 
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ως ένα περιβάλλον ένοπλης σύγκρουσης· 
θεωρεί ότι η Ένωση πρέπει να 
καταγγείλει αυτή την τάση οπλοποίησης 
του διαστήματος, καθώς και την 
εφαρμογή λογικών διαστημικής 
αποτροπής, με σκοπό να πληγούν σοβαρά 
τα διαστημικά μέσα του αντιπάλου, 
θεωρώντας τα φαινόμενα αυτά ως 
χαρακτηριστικό μιας κατάστασης 
στρατηγικής αστάθειας·

Or. fr

Τροπολογία 390
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Bernard Guetta

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 48 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

48δ. θεωρεί ότι η μελλοντική γενική 
διεύθυνση που θα είναι αρμόδια για την 
αμυντική και διαστημική βιομηχανία 
εντός της Επιτροπής θα πρέπει να 
αναλύσει τις συνέργειες μεταξύ των 
ευρωπαϊκών διαστημικών προγραμμάτων 
και του ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για 
την άμυνα του Νοεμβρίου 2016, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η γενική 
συνοχή αυτού του στρατηγικού τομέα·

Or. fr

Τροπολογία 391
Joachim Schuster

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 49

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

49. είναι πεπεισμένο ότι η Ένωση έχει 
ζωτικό συμφέρον για τη δημιουργία 
ασφαλούς και ανοικτού θαλάσσιου 

διαγράφεται
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περιβάλλοντος που να επιτρέπει την 
ελεύθερη διέλευση αγαθών και 
προσώπων· διαπιστώνει ότι οι 
στρατηγικοί πόροι, οι κρίσιμες υποδομές 
και οι ικανότητες τελούν, στην 
πλειονότητά τους, υπό τον έλεγχο των 
κρατών μελών, και ότι η προθυμία αυτών 
των τελευταίων να ενισχύσουν τη 
συνεργασία τους είναι ύψιστης σημασίας 
για την ευρωπαϊκή ασφάλεια· 
επαναβεβαιώνει τον ρόλο της ΕΕ ως 
παρόχου ασφάλειας στη θάλασσα σε 
παγκόσμιο επίπεδο, και τονίζει τη 
σημασία της ανάπτυξης των αναγκαίων 
στρατιωτικών και μη στρατιωτικών 
ικανοτήτων·· χαιρετίζει, στο πλαίσιο 
αυτό, την αναθεώρηση, τον Ιούνιο του 
2018, του σχεδίου δράσης για την 
ενωσιακή στρατηγική ασφάλειας στη 
θάλασσα·

Or. en

Τροπολογία 392
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 49

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

49. είναι πεπεισμένο ότι η Ένωση έχει 
ζωτικό συμφέρον για τη δημιουργία 
ασφαλούς και ανοικτού θαλάσσιου 
περιβάλλοντος που να επιτρέπει την 
ελεύθερη διέλευση αγαθών και προσώπων· 
διαπιστώνει ότι οι στρατηγικοί πόροι, οι 
κρίσιμες υποδομές και οι ικανότητες 
τελούν, στην πλειονότητά τους, υπό τον 
έλεγχο των κρατών μελών, και ότι η 
προθυμία αυτών των τελευταίων να 
ενισχύσουν τη συνεργασία τους είναι 
ύψιστης σημασίας για την ευρωπαϊκή 
ασφάλεια· επαναβεβαιώνει τον ρόλο της 
ΕΕ ως παρόχου ασφάλειας στη θάλασσα 
σε παγκόσμιο επίπεδο, και τονίζει τη 
σημασία της ανάπτυξης των αναγκαίων 

49. είναι πεπεισμένο ότι η Ένωση έχει 
ζωτικό συμφέρον για τη δημιουργία 
θαλάσσιου περιβάλλοντος που να 
επιτρέπει την αυστηρότερη επιτήρηση της 
διέλευσης τόσο αγαθών όσο και 
προσώπων· διαπιστώνει ότι οι στρατηγικοί 
πόροι, οι κρίσιμες υποδομές και οι 
ικανότητες τελούν, στην πλειονότητά τους, 
υπό τον έλεγχο των κρατών μελών, και ότι 
η προθυμία αυτών των τελευταίων να 
ενισχύσουν τη συνεργασία τους είναι 
ύψιστης σημασίας για την ευρωπαϊκή 
ασφάλεια·
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στρατιωτικών και μη στρατιωτικών 
ικανοτήτων·· χαιρετίζει, στο πλαίσιο 
αυτό, την αναθεώρηση, τον Ιούνιο του 
2018, του σχεδίου δράσης για την 
ενωσιακή στρατηγική ασφάλειας στη 
θάλασσα·

Or. fr

Τροπολογία 393
Witold Jan Waszczykowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 49

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

49. είναι πεπεισμένο ότι η Ένωση έχει 
ζωτικό συμφέρον για τη δημιουργία 
ασφαλούς και ανοικτού θαλάσσιου 
περιβάλλοντος που να επιτρέπει την 
ελεύθερη διέλευση αγαθών και προσώπων· 
διαπιστώνει ότι οι στρατηγικοί πόροι, οι 
κρίσιμες υποδομές και οι ικανότητες 
τελούν, στην πλειονότητά τους, υπό τον 
έλεγχο των κρατών μελών, και ότι η 
προθυμία αυτών των τελευταίων να 
ενισχύσουν τη συνεργασία τους είναι 
ύψιστης σημασίας για την ευρωπαϊκή 
ασφάλεια· επαναβεβαιώνει τον ρόλο της 
ΕΕ ως παρόχου ασφάλειας στη θάλασσα 
σε παγκόσμιο επίπεδο, και τονίζει τη 
σημασία της ανάπτυξης των αναγκαίων 
στρατιωτικών και μη στρατιωτικών 
ικανοτήτων·· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, 
την αναθεώρηση, τον Ιούνιο του 2018, του 
σχεδίου δράσης για την ενωσιακή 
στρατηγική ασφάλειας στη θάλασσα·

49. είναι πεπεισμένο ότι η Ένωση έχει 
ζωτικό συμφέρον για τη δημιουργία 
ασφαλούς και ανοικτού θαλάσσιου 
περιβάλλοντος που να επιτρέπει την 
ελεύθερη διέλευση αγαθών και προσώπων· 
τονίζει ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας 
είναι κεφαλαιώδους σημασίας και δεν 
πρέπει να υπονομεύεται· διαπιστώνει ότι 
οι στρατηγικοί πόροι, οι κρίσιμες υποδομές 
και οι ικανότητες τελούν, στην 
πλειονότητά τους, υπό τον έλεγχο των 
κρατών μελών, και ότι η προθυμία αυτών 
των τελευταίων να ενισχύσουν τη 
συνεργασία τους είναι ύψιστης σημασίας 
για την ευρωπαϊκή ασφάλεια· 
επαναβεβαιώνει τον ρόλο της ΕΕ ως 
παρόχου ασφάλειας στη θάλασσα σε 
παγκόσμιο επίπεδο, και τονίζει τη σημασία 
της ανάπτυξης των αναγκαίων 
στρατιωτικών και μη στρατιωτικών 
ικανοτήτων·· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, 
την αναθεώρηση, τον Ιούνιο του 2018, του 
σχεδίου δράσης για την ενωσιακή 
στρατηγική ασφάλειας στη θάλασσα·

Or. en

Τροπολογία 394
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Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 49

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

49. είναι πεπεισμένο ότι η Ένωση έχει 
ζωτικό συμφέρον για τη δημιουργία 
ασφαλούς και ανοικτού θαλάσσιου 
περιβάλλοντος που να επιτρέπει την 
ελεύθερη διέλευση αγαθών και προσώπων· 
διαπιστώνει ότι οι στρατηγικοί πόροι, οι 
κρίσιμες υποδομές και οι ικανότητες 
τελούν, στην πλειονότητά τους, υπό τον 
έλεγχο των κρατών μελών, και ότι η 
προθυμία αυτών των τελευταίων να 
ενισχύσουν τη συνεργασία τους είναι 
ύψιστης σημασίας για την ευρωπαϊκή 
ασφάλεια· επαναβεβαιώνει τον ρόλο της 
ΕΕ ως παρόχου ασφάλειας στη θάλασσα 
σε παγκόσμιο επίπεδο, και τονίζει τη 
σημασία της ανάπτυξης των αναγκαίων 
στρατιωτικών και μη στρατιωτικών 
ικανοτήτων· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, 
την αναθεώρηση, τον Ιούνιο του 2018, 
του σχεδίου δράσης για την ενωσιακή 
στρατηγική ασφάλειας στη θάλασσα·

49. είναι πεπεισμένο ότι τα κράτη μέλη 
έχουν ζωτικό συμφέρον για τη δημιουργία 
ασφαλούς και ανοικτού θαλάσσιου 
περιβάλλοντος που να επιτρέπει την 
ελεύθερη, νόμιμη διέλευση αγαθών και 
προσώπων, και για τη διασφάλιση της 
παύσης όλων των παράνομων 
μετακινήσεων· διαπιστώνει ότι οι 
στρατηγικοί πόροι, οι κρίσιμες υποδομές 
και οι ικανότητες τελούν, στην 
πλειονότητά τους, υπό τον έλεγχο των 
κρατών μελών, και ότι η προθυμία αυτών 
των τελευταίων να ενισχύσουν τη 
συνεργασία τους είναι ύψιστης σημασίας 
για μια ευρωπαϊκή ασφάλεια με 
πραγματικά καθολικό χαρακτήρα· 
επαναβεβαιώνει την ικανότητα της 
Ευρώπης να στηρίζει την ασφάλεια στη 
θάλασσα σε παγκόσμιο επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 395
Pierfrancesco Majorino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 49

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

49. είναι πεπεισμένο ότι η Ένωση έχει 
ζωτικό συμφέρον για τη δημιουργία 
ασφαλούς και ανοικτού θαλάσσιου 
περιβάλλοντος που να επιτρέπει την 
ελεύθερη διέλευση αγαθών και προσώπων· 
διαπιστώνει ότι οι στρατηγικοί πόροι, οι 
κρίσιμες υποδομές και οι ικανότητες 
τελούν, στην πλειονότητά τους, υπό τον 

49. είναι πεπεισμένο ότι η Ένωση έχει 
ζωτικό συμφέρον για τη δημιουργία 
ασφαλούς και ανοικτού θαλάσσιου 
περιβάλλοντος που να επιτρέπει την 
ελεύθερη διέλευση αγαθών και προσώπων· 
διαπιστώνει ότι οι στρατηγικοί πόροι, οι 
κρίσιμες υποδομές και οι ικανότητες 
τελούν, στην πλειονότητά τους, υπό τον 
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έλεγχο των κρατών μελών, και ότι η 
προθυμία αυτών των τελευταίων να 
ενισχύσουν τη συνεργασία τους είναι 
ύψιστης σημασίας για την ευρωπαϊκή 
ασφάλεια· επαναβεβαιώνει τον ρόλο της 
ΕΕ ως παρόχου ασφάλειας στη θάλασσα 
σε παγκόσμιο επίπεδο, και τονίζει τη 
σημασία της ανάπτυξης των αναγκαίων 
στρατιωτικών και μη στρατιωτικών 
ικανοτήτων· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, 
την αναθεώρηση, τον Ιούνιο του 2018, του 
σχεδίου δράσης για την ενωσιακή 
στρατηγική ασφάλειας στη θάλασσα·

έλεγχο των κρατών μελών, και ότι η 
προθυμία αυτών των τελευταίων να 
ενισχύσουν τη συνεργασία τους είναι 
ύψιστης σημασίας για την ευρωπαϊκή 
ασφάλεια· επαναβεβαιώνει τον ρόλο της 
ΕΕ ως παρόχου ασφάλειας στη θάλασσα 
σε παγκόσμιο επίπεδο· χαιρετίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, την αναθεώρηση, τον Ιούνιο 
του 2018, του σχεδίου δράσης για την 
ενωσιακή στρατηγική ασφάλειας στη 
θάλασσα·

Or. en

Τροπολογία 396
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 49

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

49. είναι πεπεισμένο ότι η Ένωση έχει 
ζωτικό συμφέρον για τη δημιουργία 
ασφαλούς και ανοικτού θαλάσσιου 
περιβάλλοντος που να επιτρέπει την 
ελεύθερη διέλευση αγαθών και προσώπων· 
διαπιστώνει ότι οι στρατηγικοί πόροι, οι 
κρίσιμες υποδομές και οι ικανότητες 
τελούν, στην πλειονότητά τους, υπό τον 
έλεγχο των κρατών μελών, και ότι η 
προθυμία αυτών των τελευταίων να 
ενισχύσουν τη συνεργασία τους είναι 
ύψιστης σημασίας για την ευρωπαϊκή 
ασφάλεια· επαναβεβαιώνει τον ρόλο της 
ΕΕ ως παρόχου ασφάλειας στη θάλασσα 
σε παγκόσμιο επίπεδο, και τονίζει τη 
σημασία της ανάπτυξης των αναγκαίων 
στρατιωτικών και μη στρατιωτικών 
ικανοτήτων· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, 
την αναθεώρηση, τον Ιούνιο του 2018, του 
σχεδίου δράσης για την ενωσιακή 
στρατηγική ασφάλειας στη θάλασσα·

49. είναι πεπεισμένο ότι η Ένωση έχει 
ζωτικό συμφέρον για τη δημιουργία 
ασφαλούς και ανοικτού θαλάσσιου 
περιβάλλοντος που να επιτρέπει την 
ελεύθερη διέλευση αγαθών και προσώπων, 
δίνοντας έμφαση στην αποκλιμάκωση· 
διαπιστώνει ότι οι στρατηγικοί πόροι, οι 
κρίσιμες υποδομές και οι ικανότητες 
τελούν, στην πλειονότητά τους, υπό τον 
έλεγχο των κρατών μελών, και ότι η 
προθυμία αυτών των τελευταίων να 
ενισχύσουν τη συνεργασία τους είναι 
ύψιστης σημασίας για την ευρωπαϊκή 
ασφάλεια· επαναβεβαιώνει τον ρόλο της 
ΕΕ ως παρόχου ασφάλειας στη θάλασσα, 
και τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης των 
αναγκαίων στρατιωτικών και μη 
στρατιωτικών ικανοτήτων· χαιρετίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, την αναθεώρηση, τον Ιούνιο 
του 2018, του σχεδίου δράσης για την 
ενωσιακή στρατηγική ασφάλειας στη 
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θάλασσα·

Or. en

Τροπολογία 397
Tonino Picula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 50

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

50. εκτιμά πως η ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της αντιμετωπίζουν μια άνευ 
προηγουμένου απειλή με τη μορφή 
κυβερνοεπιθέσεων, καθώς και 
κυβερνοεγκλήματος και τρομοκρατίας· 
είναι πεπεισμένο ότι η φύση των 
κυβερνοεπιθέσεων τις καθιστά απειλή που 
απαιτεί αντίδραση σε επίπεδο Ένωσης· 
προτρέπει τα κράτη μέλη να παρέχουν 
αμοιβαία συνδρομή σε περιπτώσεις 
κυβερνοεπίθεσης εναντίον ενός εξ αυτών·

50. εκτιμά πως η ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της αντιμετωπίζουν μια άνευ 
προηγουμένου απειλή με τη μορφή 
κυβερνοεπιθέσεων, καθώς και 
κυβερνοεγκλήματος και τρομοκρατίας· 
είναι πεπεισμένο ότι η φύση των 
κυβερνοεπιθέσεων τις καθιστά απειλή που 
απαιτεί αντίδραση σε επίπεδο Ένωσης· 
προτρέπει τα κράτη μέλη να παρέχουν 
αμοιβαία συνδρομή σε περιπτώσεις 
κυβερνοεπίθεσης εναντίον ενός εξ 
αυτών· καλεί τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν τις ικανότητές τους και να 
ενθαρρύνουν τη συνεργασία ούτως ώστε 
οι κρατικοί και μη κρατικοί παράγοντες 
τρίτων χωρών να μην προβαίνουν σε 
εχθρικές παρεμβάσεις κατά τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ και 
των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 398
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 50

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

50. εκτιμά πως η ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της αντιμετωπίζουν μια άνευ 
προηγουμένου απειλή με τη μορφή 

50. εκτιμά πως η ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της αντιμετωπίζουν μια άνευ 
προηγουμένου απειλή με τη μορφή 
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κυβερνοεπιθέσεων, καθώς και 
κυβερνοεγκλήματος και τρομοκρατίας· 
είναι πεπεισμένο ότι η φύση των 
κυβερνοεπιθέσεων τις καθιστά απειλή που 
απαιτεί αντίδραση σε επίπεδο Ένωσης· 
προτρέπει τα κράτη μέλη να παρέχουν 
αμοιβαία συνδρομή σε περιπτώσεις 
κυβερνοεπίθεσης εναντίον ενός εξ αυτών·

κυβερνοεπιθέσεων, καθώς και 
κυβερνοεγκλήματος και τρομοκρατίας· 
είναι πεπεισμένο ότι η φύση των 
κυβερνοεπιθέσεων τις καθιστά απειλή που 
απαιτεί αντίδραση σε επίπεδο Ένωσης· 
στηρίζει την απόφαση του ΝΑΤΟ να 
συμπεριλάβει τις κυβερνοεπιθέσεις στο 
άρθρο 5· προτρέπει τα κράτη μέλη να 
μιμηθούν την εν λόγω απόφαση, 
παρέχοντας αμοιβαία συνδρομή σε 
περιπτώσεις κυβερνοεπίθεσης εναντίον 
ενός εξ αυτών, δεδομένου ότι 22 κράτη 
μέλη έχουν αναλάβει ανάλογη δέσμευση 
για τους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ·

Or. en

Τροπολογία 399
Claudiu Manda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 50

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

50. εκτιμά πως η ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της αντιμετωπίζουν μια άνευ 
προηγουμένου απειλή με τη μορφή 
κυβερνοεπιθέσεων, καθώς και 
κυβερνοεγκλήματος και τρομοκρατίας· 
είναι πεπεισμένο ότι η φύση των 
κυβερνοεπιθέσεων τις καθιστά απειλή που 
απαιτεί αντίδραση σε επίπεδο Ένωσης· 
προτρέπει τα κράτη μέλη να παρέχουν 
αμοιβαία συνδρομή σε περιπτώσεις 
κυβερνοεπίθεσης εναντίον ενός εξ αυτών·

50. εκτιμά πως η ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της αντιμετωπίζουν μια άνευ 
προηγουμένου απειλή με τη μορφή 
κυβερνοεπιθέσεων, καθώς και 
κυβερνοεγκλήματος και τρομοκρατίας· 
είναι πεπεισμένο ότι η φύση των 
κυβερνοεπιθέσεων τις καθιστά απειλή που 
απαιτεί αντίδραση σε επίπεδο Ένωσης· 
προτρέπει τα κράτη μέλη να παρέχουν 
αμοιβαία συνδρομή σε περιπτώσεις 
κυβερνοεπίθεσης εναντίον ενός εξ αυτών· 
υπενθυμίζει ότι, εάν ένα κράτος μέλος 
πέσει θύμα κυβερνοεπιθέσεων, μπορεί να 
ζητήσει την ενεργοποίηση της ρήτρας 
αμοιβαίας άμυνας και αλληλεγγύης της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 400
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Andrzej Halicki, Radosław Sikorski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 50

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

50. εκτιμά πως η ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της αντιμετωπίζουν μια άνευ 
προηγουμένου απειλή με τη μορφή 
κυβερνοεπιθέσεων, καθώς και 
κυβερνοεγκλήματος και τρομοκρατίας· 
είναι πεπεισμένο ότι η φύση των 
κυβερνοεπιθέσεων τις καθιστά απειλή που 
απαιτεί αντίδραση σε επίπεδο Ένωσης· 
προτρέπει τα κράτη μέλη να παρέχουν 
αμοιβαία συνδρομή σε περιπτώσεις 
κυβερνοεπίθεσης εναντίον ενός εξ αυτών·

50. εκτιμά πως η ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της αντιμετωπίζουν μια άνευ 
προηγουμένου απειλή λόγω των 
κυβερνοεπιθέσεων, του 
κυβερνοεγκλήματος και της τρομοκρατίας 
στον κυβερνοχώρο· τονίζει ότι τα 
κυβερνοπεριστατικά πολύ συχνά έχουν 
κάποιο διασυνοριακό χαρακτηριστικό 
και, συνεπώς, αφορούν περισσότερα από 
ένα κράτη μέλη: είναι πεπεισμένο ότι η 
φύση των κυβερνοεπιθέσεων τις καθιστά 
απειλή που απαιτεί αντίδραση σε επίπεδο 
Ένωσης· προτρέπει τα κράτη μέλη να 
παρέχουν αμοιβαία συνδρομή προκειμένου 
να αποφευχθεί η αποσπασματική 
προστασία της κυβερνοασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 401
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 50

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

50. εκτιμά πως η ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της αντιμετωπίζουν μια άνευ 
προηγουμένου απειλή με τη μορφή 
κυβερνοεπιθέσεων, καθώς και 
κυβερνοεγκλήματος και τρομοκρατίας· 
είναι πεπεισμένο ότι η φύση των 
κυβερνοεπιθέσεων τις καθιστά απειλή που 
απαιτεί αντίδραση σε επίπεδο Ένωσης· 
προτρέπει τα κράτη μέλη να παρέχουν 
αμοιβαία συνδρομή σε περιπτώσεις 
κυβερνοεπίθεσης εναντίον ενός εξ αυτών·

50. εκτιμά πως η ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της αντιμετωπίζουν μια άνευ 
προηγουμένου απειλή με τη μορφή 
ανεξέλεγκτης μετανάστευσης, 
ισλαμιστικής τρομοκρατίας και, σε 
κάποιον βαθμό, κυβερνοεπιθέσεων, καθώς 
και κυβερνοεγκλήματος· είναι πεπεισμένο 
ότι η φύση των κυβερνοεπιθέσεων τις 
καθιστά απειλή που απαιτεί αντίδραση σε 
επίπεδο Ένωσης· προτρέπει τα κράτη μέλη 
να παρέχουν αμοιβαία συνδρομή σε 
περιπτώσεις κυβερνοεπίθεσης εναντίον 
ενός εξ αυτών·
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Or. en

Τροπολογία 402
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 50

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

50. εκτιμά πως η ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της αντιμετωπίζουν μια άνευ 
προηγουμένου απειλή με τη μορφή 
κυβερνοεπιθέσεων, καθώς και 
κυβερνοεγκλήματος και τρομοκρατίας· 
είναι πεπεισμένο ότι η φύση των 
κυβερνοεπιθέσεων τις καθιστά απειλή που 
απαιτεί αντίδραση σε επίπεδο Ένωσης· 
προτρέπει τα κράτη μέλη να παρέχουν 
αμοιβαία συνδρομή σε περιπτώσεις 
κυβερνοεπίθεσης εναντίον ενός εξ αυτών·

50. εκτιμά πως η ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της αντιμετωπίζουν μια άνευ 
προηγουμένου απειλή με τη μορφή 
κυβερνοεπιθέσεων, καθώς και 
κυβερνοεγκλήματος και τρομοκρατίας· 
είναι πεπεισμένο ότι η φύση των 
κυβερνοεπιθέσεων τις καθιστά απειλή που 
απαιτεί αντίδραση σε επίπεδο Ένωσης, 
μεταξύ άλλων μέσω κοινών ικανοτήτων 
αναλυτικής στήριξης· προτρέπει τα κράτη 
μέλη να παρέχουν αμοιβαία συνδρομή σε 
περιπτώσεις κυβερνοεπίθεσης εναντίον 
ενός εξ αυτών·

Or. en

Τροπολογία 403
Witold Jan Waszczykowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 50

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

50. εκτιμά πως η ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της αντιμετωπίζουν μια άνευ 
προηγουμένου απειλή με τη μορφή 
κυβερνοεπιθέσεων, καθώς και 
κυβερνοεγκλήματος και τρομοκρατίας· 
είναι πεπεισμένο ότι η φύση των 
κυβερνοεπιθέσεων τις καθιστά απειλή που 
απαιτεί αντίδραση σε επίπεδο Ένωσης· 
προτρέπει τα κράτη μέλη να παρέχουν 
αμοιβαία συνδρομή σε περιπτώσεις 

50. εκτιμά πως η ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της αντιμετωπίζουν μια άνευ 
προηγουμένου απειλή με τη μορφή 
κυβερνοεπιθέσεων, καθώς και 
κυβερνοεγκλήματος και τρομοκρατίας, 
τόσο από κρατικούς όσο και από μη 
κρατικούς παράγοντες· είναι πεπεισμένο 
ότι η φύση των κυβερνοεπιθέσεων τις 
καθιστά απειλή που απαιτεί αντίδραση σε 
επίπεδο Ένωσης· προτρέπει τα κράτη μέλη 
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κυβερνοεπίθεσης εναντίον ενός εξ αυτών· να παρέχουν αμοιβαία συνδρομή σε 
περιπτώσεις κυβερνοεπίθεσης εναντίον 
ενός εξ αυτών·

Or. en

Τροπολογία 404
Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Giuliano Pisapia, Claudiu Manda, Pierfrancesco 
Majorino, Νίκος Ανδρουλάκης, Tonino Picula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 50

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

50. εκτιμά πως η ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της αντιμετωπίζουν μια άνευ 
προηγουμένου απειλή με τη μορφή 
κυβερνοεπιθέσεων, καθώς και 
κυβερνοεγκλήματος και τρομοκρατίας· 
είναι πεπεισμένο ότι η φύση των 
κυβερνοεπιθέσεων τις καθιστά απειλή που 
απαιτεί αντίδραση σε επίπεδο Ένωσης· 
προτρέπει τα κράτη μέλη να παρέχουν 
αμοιβαία συνδρομή σε περιπτώσεις 
κυβερνοεπίθεσης εναντίον ενός εξ αυτών·

50. εκτιμά πως η ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της αντιμετωπίζουν μια άνευ 
προηγουμένου απειλή με τη μορφή 
κυβερνοεπιθέσεων, καθώς και 
κυβερνοεγκλήματος, εκστρατειών 
παραπληροφόρησης και τρομοκρατίας· 
είναι πεπεισμένο ότι η φύση των 
κυβερνοεπιθέσεων τις καθιστά απειλή που 
απαιτεί αντίδραση σε επίπεδο Ένωσης· 
προτρέπει τα κράτη μέλη να παρέχουν 
αμοιβαία συνδρομή σε περιπτώσεις 
κυβερνοεπίθεσης εναντίον ενός εξ αυτών·

Or. en

Τροπολογία 405
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Malik Azmani, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 50 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

50α. θεωρεί ότι η ενίσχυση και 
συνέχιση της ανταλλαγής πληροφοριών 
μεταξύ ΕΕ και το ΝΑΤΟ είναι ζωτικής 
σημασίας προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η επίσημη διαπίστωση της 
προέλευσης των κυβερνοεπιθέσεων και 
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συνακόλουθα η επιβολή περιοριστικών 
κυρώσεων στους υπευθύνους των 
κυβερνοεπιθέσεων· κρίνει ότι είναι 
αναγκαίο να συνεχιστεί η ενεργή 
αλληλεπίδραση μεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ, 
μέσω της συμμετοχής σε 
κυβερνοασκήσεις, της κοινής 
εκπαίδευσης και της διατήρησης της 
ενεργούς αλληλεπίδρασης στον τομέα της 
κυβερνοασφάλειας και άμυνας·

Or. en

Τροπολογία 406
Radosław Sikorski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 50 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

50α. ζητεί την παροχή σταθερής πηγής 
χρηματοδότησης για το Τμήμα 
Στρατηγικής Επικοινωνίας της ΕΥΕΔ, με 
σημαντικά κονδύλια για το τμήμα East 
StratCom·

Or. en

Τροπολογία 407
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 50 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

50β. ζητεί από την ΕΥΕΔ και το 
Συμβούλιο να επιταχύνουν τις 
συνεχιζόμενες προσπάθειές τους για 
βελτίωση της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο, και ιδίως για τις 
αποστολές ΚΠΑΑ, μεταξύ άλλων με τη 
λήψη μέτρων σε επίπεδο ΕΕ και κρατών 
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μελών για τον περιορισμό των απειλών 
ενάντια στην ΚΠΑΑ, για παράδειγμα με 
την ενίσχυση της ανθεκτικότητας μέσω 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και ασκήσεων, 
καθώς και με τον εξορθολογισμό του 
τοπίου εκπαίδευσης και κατάρτισης στην 
ΕΕ στον τομέα της άμυνας στον 
κυβερνοχώρο·

Or. en

Τροπολογία 408
Mick Wallace, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 51

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

51. επικροτεί τις προσπάθειες 
ενίσχυσης της ικανότητας της ΕΕ να 
αντιμετωπίζει «υβριδικές» απειλές, οι 
οποίες είναι συνδυασμοί ασαφών 
καταστάσεων, άμεσων και έμμεσων 
πιέσεων και συνδυασμού στρατιωτικών και 
μη στρατιωτικών ικανοτήτων και 
αποτελούν συνεκτικό μέρος ενός συνόλου 
από προκλήσεις εσωτερικής και 
εξωτερικής ασφάλειας με τις οποίες η ΕΕ 
έρχεται αντιμέτωπη· λαμβάνει υπό 
σημείωση τον προβληματισμό γύρω από 
την ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας 
συνδρομής για τις υβριδικές απειλές, 
προκειμένου να αποκτήσει η ΕΕ 
ικανότητα αποτελεσματικής κοινής 
απόκρισης·

51. επικροτεί τις προσπάθειες 
ενίσχυσης της ικανότητας της ΕΕ να 
αντιμετωπίζει «υβριδικές» απειλές, οι 
οποίες είναι συνδυασμοί ασαφών 
καταστάσεων, άμεσων και έμμεσων 
πιέσεων και συνδυασμού στρατιωτικών και 
μη στρατιωτικών ικανοτήτων και 
αποτελούν συνεκτικό μέρος ενός συνόλου 
από προκλήσεις εσωτερικής και 
εξωτερικής ασφάλειας με τις οποίες η ΕΕ 
έρχεται αντιμέτωπη·

Or. en

Τροπολογία 409
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 51
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

51. επικροτεί τις προσπάθειες 
ενίσχυσης της ικανότητας της ΕΕ να 
αντιμετωπίζει «υβριδικές» απειλές, οι 
οποίες είναι συνδυασμοί ασαφών 
καταστάσεων, άμεσων και έμμεσων 
πιέσεων και συνδυασμού στρατιωτικών και 
μη στρατιωτικών ικανοτήτων και 
αποτελούν συνεκτικό μέρος ενός συνόλου 
από προκλήσεις εσωτερικής και 
εξωτερικής ασφάλειας με τις οποίες η ΕΕ 
έρχεται αντιμέτωπη· λαμβάνει υπό 
σημείωση τον προβληματισμό γύρω από 
την ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας 
συνδρομής για τις υβριδικές απειλές, 
προκειμένου να αποκτήσει η ΕΕ ικανότητα 
αποτελεσματικής κοινής απόκρισης·

51. επικροτεί τις προσπάθειες 
ενίσχυσης της ικανότητας των κρατών 
μελών να αντιμετωπίζουν «υβριδικές» 
απειλές, οι οποίες είναι συνδυασμοί 
ασαφών καταστάσεων, άμεσων και 
έμμεσων πιέσεων και συνδυασμού 
στρατιωτικών και μη στρατιωτικών 
ικανοτήτων και αποτελούν συνεκτικό 
μέρος ενός συνόλου από προκλήσεις 
εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας με 
τις οποίες η ΕΕ έρχεται αντιμέτωπη· 
λαμβάνει υπό σημείωση τον 
προβληματισμό γύρω από την 
ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας 
συνδρομής για τις υβριδικές απειλές, 
προκειμένου να αποκτήσει η ΕΕ ικανότητα 
αποτελεσματικής κοινής απόκρισης·

Or. fr

Τροπολογία 410
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 51 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

51α. αναγνωρίζει την αυξανόμενη 
σημασία των αυτοματοποιημένων 
ικανοτήτων συλλογής πληροφοριών και 
των αντίστοιχων ικανοτήτων στον 
κυβερνοχώρο, τονίζει ότι οι εν λόγω 
ικανότητες συνιστούν απειλή για όλα τα 
κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της 
Ένωσης, προτρέπει όλα τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
συνεχίσουν να βελτιώνουν τις 
αυτοματοποιημένες τεχνολογίες και τις 
κυβερνοτεχνολογίες τους, ενθαρρύνει 
περαιτέρω τη συνεργασία στο πλαίσιο 
των συγκεκριμένων τεχνολογικών 
εξελίξεων·

Or. en
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Τροπολογία 411
Claudiu Manda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 52

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

52. αναγνωρίζει την ολοένα και 
περισσότερο βαρύνουσα θέση της τεχνητής 
νοημοσύνης (ΤΝ) στην ευρωπαϊκή άμυνα· 
σημειώνει ειδικότερα τις πολλές 
στρατιωτικές εφαρμογές που επιτρέπει η 
εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της ΤΝ, για 
τη διαχείριση και την τόνωση του 
επιχειρησιακού περιβάλλοντος, την 
υποστήριξη της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων, τον εντοπισμό των απειλών 
και την επεξεργασία των πληροφοριών που 
συλλέγονται· τονίζει ότι είναι απαραίτητη 
η ανάπτυξη αξιόπιστης ΤΝ στον τομέα της 
άμυνας, ως τεχνολογίας για τη διασφάλιση 
της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας 
στους τομείς της λήψης αποφάσεων και 
των ικανοτήτων· καλεί την ΕΕ να στηρίξει 
τις επενδύσεις της στον εν λόγω τομέα και 
ιδίως στις επαναστατικές τεχνολογίες, 
μέσω των υφιστάμενων μηχανισμών 
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Καινοτομίας, μελλοντικό 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», πρόγραμμα 
«Ψηφιακή Ευρώπη»)·

52. αναγνωρίζει την ολοένα και 
περισσότερο βαρύνουσα θέση της τεχνητής 
νοημοσύνης (ΤΝ) στην ευρωπαϊκή άμυνα· 
σημειώνει ειδικότερα τις πολλές 
στρατιωτικές εφαρμογές που επιτρέπει η 
εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της ΤΝ, για 
τη διαχείριση και την τόνωση του 
επιχειρησιακού περιβάλλοντος, την 
υποστήριξη της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων, τον εντοπισμό των απειλών 
και την επεξεργασία των πληροφοριών που 
συλλέγονται· τονίζει ότι είναι απαραίτητη 
η ανάπτυξη αξιόπιστης ΤΝ στον τομέα της 
άμυνας, ως τεχνολογίας για τη διασφάλιση 
της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας 
στους τομείς της λήψης αποφάσεων και 
των ικανοτήτων· καλεί την ΕΕ να στηρίξει 
τις επενδύσεις της στον εν λόγω τομέα και 
ιδίως στις επαναστατικές τεχνολογίες, 
μέσω των υφιστάμενων μηχανισμών 
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Καινοτομίας, μελλοντικό 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», πρόγραμμα 
«Ψηφιακή Ευρώπη»)· ζητεί την 
προώθηση μιας κοινής στρατηγικής για 
την ΤΝ, η οποία θα μπορεί να δώσει 
ώθηση στην τεχνολογική και βιομηχανική 
ικανότητα της ΕΕ αλλά και να 
εξασφαλίσει κατάλληλα δεοντολογικά και 
νομικά πρότυπα προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ασφαλής εφαρμογή της, 
ιδίως με έμφαση στην ενδεχόμενη βλάβη 
που προκαλούν τα φονικά αυτόνομα 
οπλικά συστήματα και στις συνέπειες για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και την 
αξιοπρέπεια·

Or. en
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Τροπολογία 412
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 52

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

52. αναγνωρίζει την ολοένα και 
περισσότερο βαρύνουσα θέση της τεχνητής 
νοημοσύνης (ΤΝ) στην ευρωπαϊκή άμυνα· 
σημειώνει ειδικότερα τις πολλές 
στρατιωτικές εφαρμογές που επιτρέπει η 
εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της ΤΝ, για 
τη διαχείριση και την τόνωση του 
επιχειρησιακού περιβάλλοντος, την 
υποστήριξη της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων, τον εντοπισμό των απειλών 
και την επεξεργασία των πληροφοριών που 
συλλέγονται· τονίζει ότι είναι απαραίτητη 
η ανάπτυξη αξιόπιστης ΤΝ στον τομέα της 
άμυνας, ως τεχνολογίας για τη διασφάλιση 
της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας 
στους τομείς της λήψης αποφάσεων και 
των ικανοτήτων· καλεί την ΕΕ να στηρίξει 
τις επενδύσεις της στον εν λόγω τομέα και 
ιδίως στις επαναστατικές τεχνολογίες, 
μέσω των υφιστάμενων μηχανισμών 
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Καινοτομίας, μελλοντικό 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», πρόγραμμα 
«Ψηφιακή Ευρώπη»)·

52. αναγνωρίζει την ολοένα και 
περισσότερο βαρύνουσα θέση της τεχνητής 
νοημοσύνης (ΤΝ) στην ευρωπαϊκή άμυνα· 
σημειώνει ειδικότερα τις πολλές 
στρατιωτικές εφαρμογές που επιτρέπει η 
εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της ΤΝ, για 
τη διαχείριση και την τόνωση του 
επιχειρησιακού περιβάλλοντος, την 
υποστήριξη της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων, τον εντοπισμό των απειλών 
και την επεξεργασία των πληροφοριών που 
συλλέγονται· τονίζει ότι είναι απαραίτητη 
η ανάπτυξη αξιόπιστης ΤΝ στον τομέα της 
άμυνας, ως τεχνολογίας για τη διασφάλιση 
της ευρωπαϊκής ικανότητας δράσης στους 
τομείς της λήψης αποφάσεων και των 
ικανοτήτων· καλεί την ΕΕ να στηρίξει τις 
επενδύσεις της στον εν λόγω τομέα και 
ιδίως στις επαναστατικές τεχνολογίες, 
μέσω των υφιστάμενων μηχανισμών 
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Καινοτομίας, μελλοντικό 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», πρόγραμμα 
«Ψηφιακή Ευρώπη»), σεβόμενη 
παράλληλα τη θέση του Κοινοβουλίου 
σχετικά με τα φονικά αυτόνομα οπλικά 
συστήματα, της 12ης Σεπτεμβρίου 2018, 
και τη σύναψη συμφωνίας με το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας·

Or. en

Τροπολογία 413
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 52

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

52. αναγνωρίζει την ολοένα και 
περισσότερο βαρύνουσα θέση της τεχνητής 
νοημοσύνης (ΤΝ) στην ευρωπαϊκή άμυνα· 
σημειώνει ειδικότερα τις πολλές 
στρατιωτικές εφαρμογές που επιτρέπει η 
εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της ΤΝ, για 
τη διαχείριση και την τόνωση του 
επιχειρησιακού περιβάλλοντος, την 
υποστήριξη της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων, τον εντοπισμό των απειλών 
και την επεξεργασία των πληροφοριών που 
συλλέγονται· τονίζει ότι είναι απαραίτητη 
η ανάπτυξη αξιόπιστης ΤΝ στον τομέα της 
άμυνας, ως τεχνολογίας για τη διασφάλιση 
της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας 
στους τομείς της λήψης αποφάσεων και 
των ικανοτήτων· καλεί την ΕΕ να 
στηρίξει τις επενδύσεις της στον εν λόγω 
τομέα και ιδίως στις επαναστατικές 
τεχνολογίες, μέσω των υφιστάμενων 
μηχανισμών (Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας, 
μελλοντικό πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», 
πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»)·

52. αναγνωρίζει την ολοένα και 
περισσότερο βαρύνουσα θέση της τεχνητής 
νοημοσύνης (ΤΝ) και της μηχανικής 
μάθησης στην ευρωπαϊκή άμυνα· 
σημειώνει ειδικότερα τις πολλές 
στρατιωτικές εφαρμογές που επιτρέπει η 
εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της ΤΝ, για 
τη διαχείριση και την τόνωση του 
επιχειρησιακού περιβάλλοντος, την 
υποστήριξη της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων, τον εντοπισμό των απειλών 
και την επεξεργασία των πληροφοριών που 
συλλέγονται· τονίζει ότι είναι απαραίτητη 
η ανάπτυξη αξιόπιστης ΤΝ στον τομέα της 
άμυνας, ως τεχνολογίας για τη διασφάλιση 
της επίτευξης επιχειρησιακών στόχων· 
καλεί την ΕΕ να στηρίξει τις επενδύσεις 
της στον εν λόγω τομέα και ιδίως στις 
επαναστατικές τεχνολογίες, μέσω των 
υφιστάμενων μηχανισμών (Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Άμυνας, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Καινοτομίας, μελλοντικό πρόγραμμα 
«Ορίζων Ευρώπη», πρόγραμμα «Ψηφιακή 
Ευρώπη»)· ενθαρρύνει τη διατλαντική 
συνεργασία στον συγκεκριμένο τομέα 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
εταιρικές σχέσεις για την ανάπτυξη και 
την εφαρμογή θα χρησιμοποιηθούν για τη 
μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας 
κοινών επιχειρήσεων και δεσμεύσεων·

Or. en

Τροπολογία 414
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 52

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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52. αναγνωρίζει την ολοένα και 
περισσότερο βαρύνουσα θέση της τεχνητής 
νοημοσύνης (ΤΝ) στην ευρωπαϊκή άμυνα· 
σημειώνει ειδικότερα τις πολλές 
στρατιωτικές εφαρμογές που επιτρέπει η 
εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της ΤΝ, για 
τη διαχείριση και την τόνωση του 
επιχειρησιακού περιβάλλοντος, την 
υποστήριξη της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων, τον εντοπισμό των απειλών 
και την επεξεργασία των πληροφοριών που 
συλλέγονται· τονίζει ότι είναι απαραίτητη 
η ανάπτυξη αξιόπιστης ΤΝ στον τομέα της 
άμυνας, ως τεχνολογίας για τη διασφάλιση 
της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας 
στους τομείς της λήψης αποφάσεων και 
των ικανοτήτων· καλεί την ΕΕ να στηρίξει 
τις επενδύσεις της στον εν λόγω τομέα και 
ιδίως στις επαναστατικές τεχνολογίες, 
μέσω των υφιστάμενων μηχανισμών 
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Καινοτομίας, μελλοντικό 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», πρόγραμμα 
«Ψηφιακή Ευρώπη»)·

52. αναγνωρίζει την ολοένα και 
περισσότερο βαρύνουσα θέση της τεχνητής 
νοημοσύνης (ΤΝ) στην ευρωπαϊκή άμυνα· 
σημειώνει ειδικότερα τις πολλές 
στρατιωτικές εφαρμογές που επιτρέπει η 
εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της ΤΝ, για 
τη διαχείριση και την τόνωση του 
επιχειρησιακού περιβάλλοντος, την 
υποστήριξη της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων, τον εντοπισμό των απειλών 
και την επεξεργασία των πληροφοριών που 
συλλέγονται· τονίζει ότι είναι απαραίτητη 
η ανάπτυξη αξιόπιστης ΤΝ στον τομέα της 
άμυνας, ως τεχνολογίας για τη διασφάλιση 
της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας 
στους τομείς της λήψης αποφάσεων και 
των ικανοτήτων· υπενθυμίζει, ωστόσο, 
την ανάγκη να ρυθμιστεί ο τομέας, καθώς 
και την ανάγκη να αξιολογηθεί η 
δεοντολογική διάσταση στο πλαίσιο της 
συζήτησης για την τεχνητή 
νοημοσύνη· καλεί την ΕΕ να στηρίξει τις 
επενδύσεις της στον εν λόγω τομέα και 
ιδίως στις επαναστατικές τεχνολογίες, 
μέσω των υφιστάμενων μηχανισμών 
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Καινοτομίας, μελλοντικό 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», πρόγραμμα 
«Ψηφιακή Ευρώπη»)·

Or. it

Τροπολογία 415
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 52

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

52. αναγνωρίζει την ολοένα και 
περισσότερο βαρύνουσα θέση της τεχνητής 
νοημοσύνης (ΤΝ) στην ευρωπαϊκή άμυνα· 
σημειώνει ειδικότερα τις πολλές 
στρατιωτικές εφαρμογές που επιτρέπει η 
εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της ΤΝ, για 
τη διαχείριση και την τόνωση του 

52. αναγνωρίζει την ολοένα και 
περισσότερο βαρύνουσα θέση της τεχνητής 
νοημοσύνης (ΤΝ) στην ευρωπαϊκή άμυνα· 
σημειώνει ειδικότερα τις πολλές 
στρατιωτικές εφαρμογές που επιτρέπει η 
εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της ΤΝ, για 
τη διαχείριση και την τόνωση του 
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επιχειρησιακού περιβάλλοντος, την 
υποστήριξη της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων, τον εντοπισμό των απειλών 
και την επεξεργασία των πληροφοριών που 
συλλέγονται· τονίζει ότι είναι απαραίτητη 
η ανάπτυξη αξιόπιστης ΤΝ στον τομέα της 
άμυνας, ως τεχνολογίας για τη διασφάλιση 
της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας 
στους τομείς της λήψης αποφάσεων και 
των ικανοτήτων· καλεί την ΕΕ να στηρίξει 
τις επενδύσεις της στον εν λόγω τομέα και 
ιδίως στις επαναστατικές τεχνολογίες, 
μέσω των υφιστάμενων μηχανισμών 
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Καινοτομίας, μελλοντικό 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», πρόγραμμα 
«Ψηφιακή Ευρώπη»)·

επιχειρησιακού περιβάλλοντος, την 
υποστήριξη της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων, τον εντοπισμό των απειλών 
και την επεξεργασία των πληροφοριών που 
συλλέγονται· τονίζει ότι είναι απαραίτητη 
η ανάπτυξη αξιόπιστης ΤΝ στον τομέα της 
άμυνας, ως τεχνολογίας για τη διασφάλιση 
της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας 
στους τομείς της λήψης αποφάσεων και 
των ικανοτήτων· καλεί την ΕΕ να στηρίξει 
τις επενδύσεις της στον εν λόγω τομέα και 
ιδίως στις επαναστατικές τεχνολογίες, 
μέσω των υφιστάμενων μηχανισμών 
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Καινοτομίας, μελλοντικό 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», πρόγραμμα 
«Ψηφιακή Ευρώπη»)· καλεί την ΕΕ να 
συμμετάσχει ενεργά σε μια παγκόσμια 
ρύθμιση των αυτόνομων θανατηφόρων 
οπλικών συστημάτων·

Or. fr

Τροπολογία 416
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 52

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

52. αναγνωρίζει την ολοένα και 
περισσότερο βαρύνουσα θέση της τεχνητής 
νοημοσύνης (ΤΝ) στην ευρωπαϊκή άμυνα· 
σημειώνει ειδικότερα τις πολλές 
στρατιωτικές εφαρμογές που επιτρέπει η 
εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της ΤΝ, για 
τη διαχείριση και την τόνωση του 
επιχειρησιακού περιβάλλοντος, την 
υποστήριξη της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων, τον εντοπισμό των απειλών 
και την επεξεργασία των πληροφοριών που 
συλλέγονται· τονίζει ότι είναι απαραίτητη 
η ανάπτυξη αξιόπιστης ΤΝ στον τομέα της 
άμυνας, ως τεχνολογίας για τη διασφάλιση 
της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας 
στους τομείς της λήψης αποφάσεων και 

52. αναγνωρίζει την ολοένα και 
περισσότερο βαρύνουσα θέση της τεχνητής 
νοημοσύνης (ΤΝ) στην ευρωπαϊκή άμυνα· 
σημειώνει ειδικότερα τις πολλές 
στρατιωτικές εφαρμογές που επιτρέπει η 
εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της ΤΝ, για 
τη διαχείριση και την τόνωση του 
επιχειρησιακού περιβάλλοντος, την 
υποστήριξη της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων, τον εντοπισμό των απειλών 
και την επεξεργασία των πληροφοριών που 
συλλέγονται· τονίζει ότι είναι απαραίτητη 
η ανάπτυξη αξιόπιστης ΤΝ στον τομέα της 
άμυνας, ως τεχνολογίας για τη διασφάλιση 
της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας 
στους τομείς της λήψης αποφάσεων και 
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των ικανοτήτων· καλεί την ΕΕ να στηρίξει 
τις επενδύσεις της στον εν λόγω τομέα και 
ιδίως στις επαναστατικές τεχνολογίες, 
μέσω των υφιστάμενων μηχανισμών 
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Καινοτομίας, μελλοντικό 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», πρόγραμμα 
«Ψηφιακή Ευρώπη»)·

των ικανοτήτων· καλεί τα κράτη μέλη να 
συνεργαστούν εν προκειμένω και την ΕΕ 
να στηρίξει τις επενδύσεις της στον εν 
λόγω τομέα και ιδίως στις επαναστατικές 
τεχνολογίες, μέσω των υφιστάμενων 
μηχανισμών (Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας, 
μελλοντικό πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», 
πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»)·

Or. fr

Τροπολογία 417
Tonino Picula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 52

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

52. αναγνωρίζει την ολοένα και 
περισσότερο βαρύνουσα θέση της τεχνητής 
νοημοσύνης (ΤΝ) στην ευρωπαϊκή άμυνα· 
σημειώνει ειδικότερα τις πολλές 
στρατιωτικές εφαρμογές που επιτρέπει η 
εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της ΤΝ, για 
τη διαχείριση και την τόνωση του 
επιχειρησιακού περιβάλλοντος, την 
υποστήριξη της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων, τον εντοπισμό των απειλών 
και την επεξεργασία των πληροφοριών που 
συλλέγονται· τονίζει ότι είναι απαραίτητη 
η ανάπτυξη αξιόπιστης ΤΝ στον τομέα της 
άμυνας, ως τεχνολογίας για τη διασφάλιση 
της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας 
στους τομείς της λήψης αποφάσεων και 
των ικανοτήτων· καλεί την ΕΕ να στηρίξει 
τις επενδύσεις της στον εν λόγω τομέα και 
ιδίως στις επαναστατικές τεχνολογίες, 
μέσω των υφιστάμενων μηχανισμών 
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Καινοτομίας, μελλοντικό 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», πρόγραμμα 
«Ψηφιακή Ευρώπη»)·

52. αναγνωρίζει την ολοένα και 
περισσότερο βαρύνουσα θέση της τεχνητής 
νοημοσύνης (ΤΝ) στην ευρωπαϊκή άμυνα· 
σημειώνει ειδικότερα τις πολλές 
στρατιωτικές εφαρμογές που επιτρέπει η 
εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της ΤΝ, για 
τη διαχείριση και την τόνωση του 
επιχειρησιακού περιβάλλοντος, την 
υποστήριξη της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων, τον εντοπισμό των απειλών 
και την επεξεργασία των πληροφοριών που 
συλλέγονται· τονίζει ότι είναι απαραίτητη 
η ανάπτυξη αξιόπιστης ΤΝ στον τομέα της 
άμυνας, ως τεχνολογίας για τη διασφάλιση 
της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας 
στους τομείς της λήψης αποφάσεων και 
των ικανοτήτων· καλεί την ΕΕ να στηρίξει 
και να αυξήσει τις επενδύσεις της στον εν 
λόγω τομέα και ιδίως στις επαναστατικές 
τεχνολογίες, μέσω των υφιστάμενων 
μηχανισμών (Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας, 
μελλοντικό πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», 
πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»)·

Or. en
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Τροπολογία 418
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 52 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

52α. σημειώνει ότι οι αναδυόμενες 
τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της 
ΤΝ, που χρησιμοποιούνται σε οπλικά 
συστήματα πρέπει να αναπτύσσονται και 
να εφαρμόζονται με βάση τις αρχές της 
υπεύθυνης καινοτομίας και τις 
δεοντολογικές αρχές, όπως η λογοδοσία 
και η συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο· 
η ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη την άκρως 
αμφιλεγόμενη έννοια των πλήρως 
αυτόνομων οπλικών συστημάτων, πρέπει 
να διερευνήσει τις δυνατότητες της ΤΝ 
και παράλληλα να εγγυηθεί τον πλήρη 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και του διεθνούς δικαίου·

Or. en

Τροπολογία 419
Hilde Vautmans

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 52 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

52α. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την 
έκθεση της Ευρωπόλ του 2019 για την 
κατάσταση και τις τάσεις της 
τρομοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
το 2018 παρατηρήθηκε γενική αύξηση 
της τρομοκρατικής προπαγάνδας, του 
διδακτικού υλικού και των απειλών όσον 
αφορά τα χημικά, βιολογικά, ραδιολογικά 
και πυρηνικά υλικά, ενώ μειώθηκαν οι 
φραγμοί για την απόκτηση γνώσεων 



AM\1192396EL.docx 87/127 PE643.151v01-00

EL

σχετικά με τη χρήση χημικών, 
βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών 
όπλων· τονίζει, εν προκειμένω, την 
ανάγκη να αυξηθεί η ασφάλεια όσον 
αφορά τα χημικά, βιολογικά, ραδιολογικά 
και πυρηνικά υλικά στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 420
Andrzej Halicki, Radosław Sikorski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 52 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

52α. αναγνωρίζει νέες δυνατότητες οι 
οποίες θα δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες 
για τη συνεργασία στρατιωτικών 
μονάδων στο θέατρο επιχειρήσεων σε 
έναν εμβυθιστικό ψηφιακό χώρο και για 
την προστασία σε σχεδόν πραγματικό 
χρόνο, ιδίως όταν τα δίκτυα 5G 
συνδυάζονται με άλλες καινοτομίες όπως 
το αμυντικό νέφος και τα υπερηχητικά 
αμυντικά συστήματα·

Or. en

Τροπολογία 421
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 52 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

52α. υπογραμμίζει τη σημασία της 
επίτευξης δυνατοτήτων κβαντικής 
υπολογιστικής και επισημαίνει την 
ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας ΕΕ-
ΗΠΑ σε αυτόν τον τομέα ώστε να 
διασφαλιστεί ότι η κβαντική 
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υπολογιστική θα υλοποιηθεί πρώτα 
ανάμεσα σε εταίρους που έχουν θερμές 
σχέσεις και κοινούς στόχους·

Or. en

Τροπολογία 422
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Malik Azmani, 
Javier Nart, Nathalie Loiseau, Michal Šimečka, Christophe Grudler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 52 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

52β. υπογραμμίζει ότι ο κίνδυνος της 
διάδοσης και χρήσης χημικών όπλων 
συνιστά σοβαρή απειλή για τη διεθνή 
ειρήνη και ασφάλεια που χρειάζεται η ΕΕ 
για να συνεχίσει να παρέχει ισχυρή και 
συνεπή πολιτική και οικονομική στήριξη 
στον οργανισμό για την απαγόρευση των 
χημικών όπλων (ΟΑΧΟ) προκειμένου να 
υλοποιήσει την εντολή του, και η ΕΕ 
πρέπει να ενισχύσει την ανθεκτικότητά 
της στις υβριδικές, χημικές, βιολογικές, 
ραδιολογικές και πυρηνικές απειλές·

Or. en

Τροπολογία 423
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 53 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

53α. τονίζει την ανάγκη να 
ενσωματωθεί η διάσταση του φύλου στη 
δράση ΚΠΑΑ της ΕΕ, λαμβανομένου 
υπόψη του ρόλου που διαδραματίζουν οι 
γυναίκες στον πόλεμο, στη 
σταθεροποίηση μετά τη σύγκρουση και 
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στις διαδικασίες οικοδόμησης της 
ειρήνης· υπογραμμίζει την ανάγκη 
αντιμετώπισης της βίας λόγω φύλου ως 
οργάνου πολέμου στις εμπόλεμες 
περιοχές· υπογραμμίζει ότι οι γυναίκες 
πλήττονται περισσότερο από τον πόλεμο 
απ’ ό, τι οι άντρες· καλεί την ΕΕ και τους 
διεθνείς εταίρους της να προωθήσουν 
ενεργά τη συμμετοχή των γυναικών στις 
διαδικασίες ειρήνευσης και 
σταθεροποίησης και να ικανοποιήσουν 
τις συγκεκριμένες ανάγκες τους ως προς 
την ασφάλεια·

Or. en

Τροπολογία 424
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 53 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

53α. επισημαίνει την αυξανόμενη 
σημασία της ασφάλειας του διαστήματος 
και των δορυφόρων, τονίζει τη σημασία 
του Δορυφορικού Κέντρου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναθέτει στον 
οργανισμό τη διενέργεια ανάλυσης και 
την υποβολή έκθεσης σχετικά με την 
ασφάλεια και/ή τις αδυναμίες των 
δορυφόρων της ΕΕ και των κρατών 
μελών όσον αφορά τα διαστημικά 
συντρίμμια, τις κυβερνοεπιθέσεις και τις 
άμεσες πυραυλικές επιθέσεις·

Or. en

Τροπολογία 425
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 54
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

54. τονίζει ότι η φιλοδοξία για μια 
ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία 
βασίζεται στην ικανότητα των Ευρωπαίων 
να ενεργούν για την προάσπιση των 
συμφερόντων τους είτε ανεξάρτητα, είτε 
στο πλαίσιο μιας θεσμικής συνεργασίας 
(ΝΑΤΟ, ΟΗΕ)·

54. τονίζει ότι η φιλοδοξία για μια 
ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία 
βασίζεται στην ικανότητα των Ευρωπαίων 
να ενεργούν για την προάσπιση των 
συμφερόντων τους είτε ανεξάρτητα, είτε 
στο πλαίσιο μιας θεσμικής συνεργασίας, 
αναγνωρίζοντας ότι πρέπει να 
διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα με 
τις αποστολές και τις επιχειρήσεις του 
ΝΑΤΟ και του ΟΗΕ·

Or. en

Τροπολογία 426
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 54

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

54. τονίζει ότι η φιλοδοξία για μια 
ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία 
βασίζεται στην ικανότητα των Ευρωπαίων 
να ενεργούν για την προάσπιση των 
συμφερόντων τους είτε ανεξάρτητα, είτε 
στο πλαίσιο μιας θεσμικής συνεργασίας 
(ΝΑΤΟ, ΟΗΕ)·

54. τονίζει ότι η φιλοδοξία για μια 
ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία 
βασίζεται στην ικανότητα των Ευρωπαίων 
να ενεργούν για την προάσπιση των 
συμφερόντων τους είτε με εταίρους, όταν 
είναι εφικτό, είτε ανεξάρτητα, όταν 
απαιτείται, αξιοποιώντας στο έπακρο τα 
διεθνή πλαίσια  θεσμικής συνεργασίας 
(ΝΑΤΟ, ΟΗΕ)·

Or. en

Τροπολογία 427
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 54

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

54. τονίζει ότι η φιλοδοξία για μια 54. τονίζει ότι η φιλοδοξία της ΕΕ ως 
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ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία 
βασίζεται στην ικανότητα των Ευρωπαίων 
να ενεργούν για την προάσπιση των 
συμφερόντων τους είτε ανεξάρτητα, είτε 
στο πλαίσιο μιας θεσμικής συνεργασίας 
(ΝΑΤΟ, ΟΗΕ)·

αποτελεσματικού και αξιόπιστου 
παράγοντα ασφάλειας βασίζεται στην 
ικανότητα των Ευρωπαίων να ενεργούν για 
την προάσπιση των οικουμενικών αξιών, 
αρχών και κανόνων, των συμφερόντων 
τους είτε ανεξάρτητα, είτε στο πλαίσιο 
μιας θεσμικής συνεργασίας (ΝΑΤΟ, 
ΟΗΕ)·

Or. en

Τροπολογία 428
Kris Peeters

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 54

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

54. τονίζει ότι η φιλοδοξία για μια 
ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία 
βασίζεται στην ικανότητα των Ευρωπαίων 
να ενεργούν για την προάσπιση των 
συμφερόντων τους είτε ανεξάρτητα, είτε 
στο πλαίσιο μιας θεσμικής συνεργασίας 
(ΝΑΤΟ, ΟΗΕ)·

54. τονίζει ότι η φιλοδοξία για μια 
ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία 
βασίζεται στην ικανότητα των Ευρωπαίων 
να ενεργούν για την προάσπιση των 
συμφερόντων τους είτε ανεξάρτητα, αλλά 
κατά προτίμηση στο πλαίσιο μιας 
θεσμικής συνεργασίας (ΝΑΤΟ, ΟΗΕ)·

Or. en

Τροπολογία 429
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 54

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

54. τονίζει ότι η φιλοδοξία για μια 
ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία 
βασίζεται στην ικανότητα των Ευρωπαίων 
να ενεργούν για την προάσπιση των 
συμφερόντων τους είτε ανεξάρτητα, είτε 
στο πλαίσιο μιας θεσμικής συνεργασίας 
(ΝΑΤΟ, ΟΗΕ)·

54. τονίζει ότι η φιλοδοξία για μια 
ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία 
βασίζεται στην ικανότητα των Ευρωπαίων 
να ενεργούν για την προάσπιση των 
συμφερόντων τους είτε ανεξάρτητα, είτε 
στο πλαίσιο μιας θεσμικής συνεργασίας 
(ΝΑΤΟ, ΟΑΣΕ, ΟΗΕ)·
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Or. en

Τροπολογία 430
Joachim Schuster

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 54

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

54. τονίζει ότι η φιλοδοξία για μια 
ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία 
βασίζεται στην ικανότητα των Ευρωπαίων 
να ενεργούν για την προάσπιση των 
συμφερόντων τους είτε ανεξάρτητα, είτε 
στο πλαίσιο μιας θεσμικής συνεργασίας 
(ΝΑΤΟ, ΟΗΕ)·

54. τονίζει ότι η φιλοδοξία για μια 
ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία 
βασίζεται στην ικανότητα των Ευρωπαίων 
να ενεργούν για την προάσπιση των 
συμφερόντων τους είτε ανεξάρτητα, είτε 
στο πλαίσιο μιας θεσμικής συνεργασίας 
(ΝΑΤΟ, ΟΑΣΕ, ΟΗΕ)·

Or. en

Τροπολογία 431
Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Λουκάς Φούρλας, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Γεώργιος Κύρτσος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 54

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

54. τονίζει ότι η φιλοδοξία για μια 
ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία 
βασίζεται στην ικανότητα των Ευρωπαίων 
να ενεργούν για την προάσπιση των 
συμφερόντων τους είτε ανεξάρτητα, είτε 
στο πλαίσιο μιας θεσμικής συνεργασίας 
(ΝΑΤΟ, ΟΗΕ)·

54. τονίζει ότι η φιλοδοξία για μια 
ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία 
βασίζεται στην ικανότητα των Ευρωπαίων 
να ενεργούν για την προάσπιση των 
συμφερόντων τους είτε ανεξάρτητα, είτε 
με εταίρους (ΟΗΕ, ΝΑΤΟ)·

Or. en

Τροπολογία 432
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 54
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

54. τονίζει ότι η φιλοδοξία για μια 
ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία 
βασίζεται στην ικανότητα των Ευρωπαίων 
να ενεργούν για την προάσπιση των 
συμφερόντων τους είτε ανεξάρτητα, είτε 
στο πλαίσιο μιας θεσμικής συνεργασίας 
(ΝΑΤΟ, ΟΗΕ)·

54. τονίζει ότι η φιλοδοξία για μια 
ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία 
βασίζεται στην ικανότητα των Ευρωπαίων 
να ενεργούν για την προάσπιση των 
συμφερόντων τους είτε ανεξάρτητα, είτε 
στο πλαίσιο μιας συνεργασίας μεταξύ 
κρατών·

Or. fr

Τροπολογία 433
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 55

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

55. θεωρεί ότι η ευρωπαϊκή 
στρατηγική αυτονομία πρέπει να 
βασίζεται σε βιώσιμες συνεργασίες και σε 
στρατηγικές εταιρικές σχέσεις με χώρες 
και οργανισμούς που μοιράζονται τις αξίες 
της Ένωσης· επικροτεί αφετέρου τις 
συνεισφορές των εταίρων της ΚΠΑΑ στις 
αποστολές και επιχειρήσεις της Ένωσης·

55. θεωρεί ότι η πολυμερής 
προσέγγιση αποτελεί σημαντική αξία για 
την ασφάλεια και την άμυνα, και 
υπογραμμίζει ότι η ΕΕ θα αποτελέσει 
αποτελεσματικό και αξιόπιστο παράγοντα 
ασφάλειας μόνο αν οι ενέργειές της 
βασίζονται σε βιώσιμες συνεργασίες και 
σε στρατηγικές εταιρικές σχέσεις με χώρες 
και οργανισμούς που μοιράζονται τις αξίες 
της Ένωσης· επικροτεί αφετέρου τις 
συνεισφορές των εταίρων της ΚΠΑΑ στις 
αποστολές και επιχειρήσεις της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 434
Urmas Paet, Malik Azmani, Javier Nart

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 55

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

55. θεωρεί ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική 55. θεωρεί ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική 
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αυτονομία πρέπει να βασίζεται σε βιώσιμες 
συνεργασίες και σε στρατηγικές εταιρικές 
σχέσεις με χώρες και οργανισμούς που 
μοιράζονται τις αξίες της Ένωσης· 
επικροτεί αφετέρου τις συνεισφορές των 
εταίρων της ΚΠΑΑ στις αποστολές και 
επιχειρήσεις της Ένωσης·

αυτονομία πρέπει να βασίζεται σε βιώσιμες 
συνεργασίες και σε στρατηγικές εταιρικές 
σχέσεις με χώρες και οργανισμούς που 
μοιράζονται τις αξίες της Ένωσης, κυρίως 
με το ΝΑΤΟ· επικροτεί αφετέρου τις 
συνεισφορές των εταίρων της ΚΠΑΑ στις 
αποστολές και επιχειρήσεις της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 435
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 55

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

55. θεωρεί ότι η ευρωπαϊκή 
στρατηγική αυτονομία πρέπει να 
βασίζεται σε βιώσιμες συνεργασίες και σε 
στρατηγικές εταιρικές σχέσεις με χώρες 
και οργανισμούς που μοιράζονται τις αξίες 
της Ένωσης· επικροτεί αφετέρου τις 
συνεισφορές των εταίρων της ΚΠΑΑ στις 
αποστολές και επιχειρήσεις της Ένωσης·

55. θεωρεί ότι οι ευρωπαϊκές 
στρατηγικές φιλοδοξίες πρέπει να 
βασίζονται σε βιώσιμες συνεργασίες και 
εταιρικές σχέσεις με χώρες και 
οργανισμούς που μοιράζονται τις αξίες της 
Ένωσης· επικροτεί αφετέρου τις 
συνεισφορές των εταίρων της ΚΠΑΑ στις 
αποστολές και επιχειρήσεις της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 436
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 55

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

55. θεωρεί ότι η ευρωπαϊκή 
στρατηγική αυτονομία πρέπει να 
βασίζεται σε βιώσιμες συνεργασίες και σε 
στρατηγικές εταιρικές σχέσεις με χώρες 
και οργανισμούς που μοιράζονται τις αξίες 
της Ένωσης· επικροτεί αφετέρου τις 
συνεισφορές των εταίρων της ΚΠΑΑ στις 

55. θεωρεί ότι οι δράσεις της 
Ευρώπης πρέπει να βασίζονται σε 
βιώσιμες συνεργασίες και σε στρατηγικές 
εταιρικές σχέσεις με χώρες και 
οργανισμούς που μοιράζονται τις αξίες της 
Ένωσης· επικροτεί αφετέρου τις 
συνεισφορές των εταίρων της ΚΠΑΑ στις 
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αποστολές και επιχειρήσεις της Ένωσης· αποστολές και επιχειρήσεις της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 437
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Michal Šimečka, 
Christophe Grudler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 55 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

55α. τονίζει ότι οι εταιρικές σχέσεις και 
η συνεργασία με τις χώρες και τους 
οργανισμούς που συμμερίζονται τις αξίες 
της ΕΕ συμβάλλουν σε μια πιο 
αποτελεσματική ΚΠΑΑ· χαιρετίζει τις 
συνεισφορές των εταίρων της ΚΠΑΑ στις 
εν εξελίξει αποστολές και επιχειρήσεις 
της ΕΕ που συμβάλλουν στην ενίσχυση 
της ειρήνης, της περιφερειακής 
ασφάλειας και σταθερότητας·

Or. en

Τροπολογία 438
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 55 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

55α. αναγνωρίζει και επικροτεί τη 
συνεχή στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ 
στην Ευρώπη και επικροτεί την αύξηση 
του προϋπολογισμού υπέρ της 
ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας αποτροπής 
κατά 1,75 δισεκατομμύρια δολάρια, ο 
οποίος ανέρχεται τώρα σε 6,531 
δισεκατομμύρια δολάρια για το 2019·

Or. en
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Τροπολογία 439
Claudiu Manda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 56

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

56. θεωρεί απαραίτητη τη διατήρηση 
σταθερής, στενής και προνομιακής 
συνεργασίας στον τομέα της άμυνας και 
της ασφάλειας μεταξύ της Ένωσης και του 
Ηνωμένου Βασιλείου μετά το Brexit· 
τονίζει ότι εργαζόμενη σε συνεργασία με 
το Ηνωμένο Βασίλειο η Ένωση θα 
αποκτήσει ένα βέλτιστο επίπεδο 
ικανοτήτων στο επιχειρησιακό πεδίο και 
στον τομέα των ικανοτήτων· θεωρεί ότι 
είναι ότι είναι εσφαλμένο να εξετάζονται 
ενδεχόμενα συνεργασίας στον τομέα της 
άμυνας από τα οποία να εξαιρούνται 
συστηματικά οι Βρετανοί· προτείνει τη 
σύναψη συνθήκης άμυνας και ασφάλειας 
με το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία θα του 
επιτρέπει να συμμετέχει στους ενωσιακούς 
μηχανισμούς όσο το δυνατόν περισσότερο·

56. τονίζει ότι, μετά το Brexit, η ΕΕ 
και το Ηνωμένο Βασίλειο θα 
εξακολουθούν να μοιράζονται το ίδιο 
στρατηγικό περιβάλλον και να 
αντιμετωπίζουν τις ίδιες απειλές κατά 
της ειρήνης και της ασφάλειάς τους, και 
θεωρεί απαραίτητη τη διατήρηση 
σταθερής, στενής και προνομιακής 
συνεργασίας στον τομέα της άμυνας και 
της ασφάλειας μεταξύ της Ένωσης και του 
Ηνωμένου Βασιλείου μετά το Brexit· 
τονίζει ότι εργαζόμενη σε συνεργασία με 
το Ηνωμένο Βασίλειο η Ένωση θα 
αποκτήσει ένα βέλτιστο επίπεδο 
ικανοτήτων στο επιχειρησιακό πεδίο και 
στον τομέα των ικανοτήτων· θεωρεί ότι 
είναι ότι είναι εσφαλμένο να εξετάζονται 
ενδεχόμενα συνεργασίας στον τομέα της 
άμυνας από τα οποία να εξαιρούνται 
συστηματικά οι Βρετανοί· προτείνει τη 
σύναψη συνθήκης άμυνας και ασφάλειας 
με το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία θα του 
επιτρέπει να συμμετέχει στους ενωσιακούς 
μηχανισμούς όσο το δυνατόν περισσότερο·

Or. en

Τροπολογία 440
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 56

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

56. θεωρεί απαραίτητη τη διατήρηση 
σταθερής, στενής και προνομιακής 

56. θεωρεί απαραίτητη τη διατήρηση 
σταθερής, στενής και προνομιακής 



AM\1192396EL.docx 97/127 PE643.151v01-00

EL

συνεργασίας στον τομέα της άμυνας και 
της ασφάλειας μεταξύ της Ένωσης και του 
Ηνωμένου Βασιλείου μετά το Brexit· 
τονίζει ότι εργαζόμενη σε συνεργασία με 
το Ηνωμένο Βασίλειο η Ένωση θα 
αποκτήσει ένα βέλτιστο επίπεδο 
ικανοτήτων στο επιχειρησιακό πεδίο και 
στον τομέα των ικανοτήτων· θεωρεί ότι 
είναι ότι είναι εσφαλμένο να εξετάζονται 
ενδεχόμενα συνεργασίας στον τομέα της 
άμυνας από τα οποία να εξαιρούνται 
συστηματικά οι Βρετανοί· προτείνει τη 
σύναψη συνθήκης άμυνας και ασφάλειας 
με το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία θα του 
επιτρέπει να συμμετέχει στους 
ενωσιακούς μηχανισμούς όσο το δυνατόν 
περισσότερο·

συνεργασίας στον τομέα της άμυνας και 
της ασφάλειας μεταξύ της Ένωσης και του 
Ηνωμένου Βασιλείου μετά το Brexit· 
τονίζει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί 
την πιο ικανή και αφοσιωμένη 
στρατιωτική δύναμη της Ευρώπης 
θεωρεί ότι είναι ότι είναι εσφαλμένο να 
εξετάζονται ενδεχόμενα συνεργασίας στον 
τομέα της άμυνας από τα οποία να 
εξαιρούνται συστηματικά οι Βρετανοί· 
προτείνει τη σύναψη διακανονισμού 
άμυνας και ασφάλειας με το Ηνωμένο 
Βασίλειο, ο οποίος θα του επιτρέπει να 
συμμετέχει στις ενωσιακές αποστολές, 
κατά περίπτωση, γεγονός που εγγυάται τη 
δυνατότητα διοίκησης των δικών του 
δυνάμεων σε κάθε επιχείρηση της ΚΠΑΑ 
και διασφαλίζει μια φιλόδοξη σχέση με 
τον ΕΟΑ πέραν της σχέσης με άλλες 
τρίτες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 441
Claudiu Manda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 57

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

57. 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 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· είναι 
της άποψης ότι η συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ 
θα πρέπει να είναι συμπληρωματική και να 
σέβεται τις ιδιαιτερότητες και τους ρόλους 
καθενός από τους δυο αυτούς θεσμούς·

57. 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 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· είναι 
της άποψης ότι η συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ 
θα πρέπει να είναι συμπληρωματική και να 
σέβεται τις ιδιαιτερότητες και τους ρόλους 
καθενός από τους δυο αυτούς θεσμούς· 
θεωρεί ότι η νέα διακήρυξη ΕΕ-ΝΑΤΟ 
που υπογράφηκε το 2018 σηματοδοτεί 
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την έναρξη μιας νέας εποχής στη μεταξύ 
τους εταιρική σχέση και επικροτεί τους 
πρόσθετους τομείς συνεργασίας, όπως η 
στρατιωτική κινητικότητα, η 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η 
ενίσχυση της ανθεκτικότητας σε 
κινδύνους που συνδέονται με τα χημικά, 
βιολογικά, ραδιολογικά και πυρηνικά 
υλικά και η προώθηση του θεματολογίου 
για τις γυναίκες και την ειρήνη·

Or. en

Τροπολογία 442
Claudiu Manda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 57

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

57. 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 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· είναι 
της άποψης ότι η συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ 
θα πρέπει να είναι συμπληρωματική και να 
σέβεται τις ιδιαιτερότητες και τους ρόλους 
καθενός από τους δυο αυτούς θεσμούς·

57. 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 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· είναι 
της άποψης ότι η συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ 
θα πρέπει να είναι συμπληρωματική και να 
σέβεται τις ιδιαιτερότητες και τους ρόλους 
καθενός από τους δυο αυτούς θεσμούς· 
επικροτεί τη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ μέσω 
της άσκησης Defender-Europe 20 και 
εκτιμά ότι πρόκειται για μια 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 της 
διασυνοριακής και στρατιωτικής 
κινητικότητας·

Or. en
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Τροπολογία 443
Κώστας Μαυρίδης, Νίκος Ανδρουλάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 57

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

57. 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 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· είναι 
της άποψης ότι η συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ 
θα πρέπει να είναι συμπληρωματική και 
να σέβεται τις ιδιαιτερότητες και τους 
ρόλους καθενός από τους δυο αυτούς 
θεσμούς·

57. 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 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· είναι 
της άποψης ότι η συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ 
θα πρέπει να είναι αλληλοενισχυόμενη και 
να σέβεται τις ιδιαιτερότητες και τους 
ρόλους καθενός από τους δυο αυτούς 
θεσμούς· θα πρέπει επίσης να 
εξακολουθήσει να σέβεται απόλυτα τις 
αρχές της ένταξης, της αμοιβαιότητας 
και της αυτόνομης διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων και των δύο οργανισμών·

Or. en

Τροπολογία 444
Hilde Vautmans

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 57

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

57. 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 εταιρική 
σχέση ΕΕ-ΝΑΤΟ είναι ουσιαστικής 
σημασίας για την αντιμετώπιση των 

57. 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 εταιρική 
σχέση ΕΕ-ΝΑΤΟ είναι ουσιαστικής 
σημασίας για την αντιμετώπιση των 
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προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας με 
τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες η 
Ευρώπη και οι γειτονικές της χώρες· είναι 
της άποψης ότι η συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ 
θα πρέπει να είναι συμπληρωματική και να 
σέβεται τις ιδιαιτερότητες και τους ρόλους 
καθενός από τους δυο αυτούς θεσμούς·

προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας με 
τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες η 
Ευρώπη και οι γειτονικές της χώρες· είναι 
της άποψης ότι η συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ 
θα πρέπει να είναι συμπληρωματική και να 
σέβεται τις ιδιαιτερότητες και τους ρόλους 
καθενός από τους δυο αυτούς θεσμούς· 
ζητεί επαρκή συντονισμό μεταξύ όλων 
των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, ιδίως όταν 
διακυβεύονται κοινά ή ευρωπαϊκά 
συμφέροντα·

Or. en

Τροπολογία 445
Raphaël Glucksmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 57

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

57. 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 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· είναι 
της άποψης ότι η συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ 
θα πρέπει να είναι συμπληρωματική και 
να σέβεται τις ιδιαιτερότητες και τους 
ρόλους καθενός από τους δυο αυτούς 
θεσμούς·

57. 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 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·

Or. en

Τροπολογία 446
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 57
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

57. 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 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· είναι 
της άποψης ότι η συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ 
θα πρέπει να είναι συμπληρωματική και να 
σέβεται τις ιδιαιτερότητες και τους ρόλους 
καθενός από τους δυο αυτούς θεσμούς·

57. 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 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· είναι 
της άποψης ότι η συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ 
θα πρέπει να είναι συμπληρωματική και να 
σέβεται τις ιδιαιτερότητες και τους ρόλους 
καθενός από τους δυο αυτούς θεσμούς· 
επιβεβαιώνει ότι δεν είναι όλα τα κράτη 
μέλη της ΕΕ μέλη του ΝΑΤΟ·

Or. en

Τροπολογία 447
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 57

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

57. 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 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· είναι 
της άποψης ότι η συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ 
θα πρέπει να είναι συμπληρωματική και να 
σέβεται τις ιδιαιτερότητες και τους ρόλους 
καθενός από τους δυο αυτούς θεσμούς·

57. υπενθυμίζει τον θεμελιώδη ρόλο 
του ΝΑΤΟ στη συλλογική εδαφική άμυνα, 
όπως αυτός αναγνωρίζεται ρητά στη 
Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· είναι πεπεισμένο ότι 
η 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· είναι της άποψης ότι η 
συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ θα πρέπει να είναι 
συμπληρωματική και να σέβεται τις 
ιδιαιτερότητες και τους ρόλους καθενός 
από τους δυο αυτούς θεσμούς·
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Or. en

Τροπολογία 448
Ioan-Rareş Bogdan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 57

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

57. 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 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· είναι 
της άποψης ότι η συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ 
θα πρέπει να είναι συμπληρωματική και να 
σέβεται τις ιδιαιτερότητες και τους ρόλους 
καθενός από τους δυο αυτούς θεσμούς·

57. 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· είναι της άποψης ότι η 
συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ θα πρέπει να είναι 
συμπληρωματική και να σέβεται τις 
ιδιαιτερότητες και τους ρόλους καθενός 
από τους δυο αυτούς θεσμούς·

Or. en

Τροπολογία 449
Νίκος Ανδρουλάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 57

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

57. 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 εταιρική 
σχέση ΕΕ-ΝΑΤΟ είναι ουσιαστικής 
σημασίας για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας με 
τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες η 

57. 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 εταιρική 
σχέση ΕΕ-ΝΑΤΟ είναι ουσιαστικής 
σημασίας για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας με 
τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες η 
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Ευρώπη και οι γειτονικές της χώρες· είναι 
της άποψης ότι η συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ 
θα πρέπει να είναι συμπληρωματική και 
να σέβεται τις ιδιαιτερότητες και τους 
ρόλους καθενός από τους δυο αυτούς 
θεσμούς·

Ευρώπη και οι γειτονικές της χώρες· είναι 
της άποψης ότι η συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ 
θα πρέπει να είναι αλληλοενισχυόμενη και 
να σέβεται τις ιδιαιτερότητες και τους 
ρόλους καθενός από τους δυο αυτούς 
θεσμούς·

Or. en

Τροπολογία 450
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 57

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

57. 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 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· είναι 
της άποψης ότι η συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ 
θα πρέπει να είναι συμπληρωματική και να 
σέβεται τις ιδιαιτερότητες και τους ρόλους 
καθενός από τους δυο αυτούς θεσμούς·

57. θεωρεί ότι μια πραγματική 
πολιτική ανεξαρτησίας της Ευρώπης 
προϋποθέτει την έξοδο από το ΝΑΤΟ για 
τα κράτη που έχουν υπογράψει τη 
Συνθήκη της Ουάσιγκτον· επιθυμεί να 
δημιουργηθεί μια συμμαχία ευρωπαϊκών 
εθνών, η οποία θα διασφαλίζει την 
ασφάλεια της ηπείρου και τη 
διπλωματική και στρατηγική 
ανεξαρτησία των μελών της· ζητεί να 
αναπτυχθεί με τη Ρωσία και τις 
Ηνωμένες Πολιτείες μια στρατηγική 
εταιρική σχέση η οποία θα βασίζεται στην 
προάσπιση των κοινών συμφερόντων των 
ευρωπαϊκών εθνών·

Or. fr

Τροπολογία 451
Raphaël Glucksmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 57 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

57α. εκφράζει ανησυχία για την έλλειψη 
αλληλεγγύης και για τις αυξανόμενες 
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εντάσεις μεταξύ των μελών του ΝΑΤΟ, 
δεδομένου ότι οι ενέργειες ορισμένων 
υπονομεύουν την ασφάλεια άλλων· 
αμφισβητεί τη δέσμευση της ηγεσίας των 
ΗΠΑ στην κοινή διατλαντική 
αρχιτεκτονική ασφάλειας· επισημαίνει ότι 
ένα μέλος του ΝΑΤΟ συνεργάζεται με τη 
Ρωσία για τον αφοπλισμό των συμμάχων 
μας στον πόλεμο κατά του ISIS στη 
Συρία· καλεί τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν την εμφάνιση 
αποκλινόντων συμφερόντων και να 
διατηρήσουν την ενότητα του ΝΑΤΟ·

Or. en

Τροπολογία 452
Kris Peeters, Kinga Gál, Radosław Sikorski, Jerzy Buzek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 57 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

57α. επικροτεί την πρόσφατη ενίσχυση 
του πολιτικού διαλόγου μεταξύ ΕΕ και 
ΝΑΤΟ, τόσο σε επίσημο όσο και σε 
ανεπίσημο πλαίσιο, ο οποίος εξακολουθεί 
να αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την 
ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, 
της οικοδόμησης εμπιστοσύνης, της 
κοινοβουλευτικής ευαισθητοποίησης και 
της κατανόησης των βασικών ζητημάτων 
που επηρεάζουν την ασφάλεια της 
ευρωατλαντικής περιοχής μεταξύ των 
συμμάχων του ΝΑΤΟ και των κρατών 
μελών της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 453
Κώστας Μαυρίδης, Νίκος Ανδρουλάκης, Λουκάς Φούρλας

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 58
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

58. τονίζει τη σημασία της εταιρικής 
σχέσης ΕΕ-ΟΗΕ για την επίλυση των 
διεθνών συγκρούσεων και για τις 
δραστηριότητες οικοδόμησης της ειρήνης· 
καλεί αμφότερους τους οργανισμούς να 
συντονίσουν περαιτέρω τις προσπάθειές 
τους στις ζώνες όπου αναπτύσσουν 
σημαντικές στρατιωτικές και μη 
στρατιωτικές αποστολές, προκειμένου να 
αποφεύγονται οι επικαλύψεις και να 
μεγιστοποιούνται οι συνέργειες·

58. τονίζει τη σημασία της εταιρικής 
σχέσης ΕΕ-ΟΗΕ για την επίλυση των 
διεθνών συγκρούσεων στο πλαίσιο των 
συμφωνημένων μορφών 
διαπραγμάτευσης που βασίζονται στους 
κανόνες και τις αρχές του διεθνούς 
δικαίου, στον Χάρτη των Ηνωμένων 
Εθνών και στην Τελική Πράξη του 
Ελσίνκι του 1975 του ΟΑΣΕ, καθώς και 
για τις δραστηριότητες οικοδόμησης της 
ειρήνης· καλεί αμφότερους τους 
οργανισμούς να συντονίσουν περαιτέρω 
τις προσπάθειές τους στις ζώνες όπου 
αναπτύσσουν σημαντικές στρατιωτικές και 
μη στρατιωτικές αποστολές, προκειμένου 
να αποφεύγονται οι επικαλύψεις και να 
μεγιστοποιούνται οι συνέργειες·

Or. en

Τροπολογία 454
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 58

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

58. τονίζει τη σημασία της εταιρικής 
σχέσης ΕΕ-ΟΗΕ για την επίλυση των 
διεθνών συγκρούσεων και για τις 
δραστηριότητες οικοδόμησης της ειρήνης· 
καλεί αμφότερους τους οργανισμούς να 
συντονίσουν περαιτέρω τις προσπάθειές 
τους στις ζώνες όπου αναπτύσσουν 
σημαντικές στρατιωτικές και μη 
στρατιωτικές αποστολές, προκειμένου να 
αποφεύγονται οι επικαλύψεις και να 
μεγιστοποιούνται οι συνέργειες·

58. τονίζει τη σημασία της εταιρικής 
σχέσης ΕΕ-ΟΗΕ για την επίλυση των 
διεθνών συγκρούσεων και για τις 
δραστηριότητες οικοδόμησης της ειρήνης· 
καλεί αμφότερους τους οργανισμούς να 
συντονίσουν περαιτέρω τις προσπάθειές 
τους στις ζώνες όπου αναπτύσσουν 
σημαντικές στρατιωτικές και μη 
στρατιωτικές αποστολές, προκειμένου να 
αποφεύγονται οι επικαλύψεις και να 
μεγιστοποιούνται οι συνέργειες· καλεί 
επιτακτικά τα κράτη μέλη να συμβάλουν 
περισσότερο στις προσπάθειες του ΟΗΕ 
για διατήρηση της ειρήνης και καλεί τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ να συνδράμουν 
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σε αυτό·

Or. en

Τροπολογία 455
Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Giuliano Pisapia, Claudiu Manda, Pierfrancesco 
Majorino, Νίκος Ανδρουλάκης, Tonino Picula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 59

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

59. τονίζει τη σημασία της 
συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και άλλων 
διεθνών οργανισμών, ιδίως με την 
Αφρικανική Ένωση και τον ΟΑΣΕ· θεωρεί 
ότι η ΕΕ πρέπει να εντείνει τον διάλογο και 
τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες της 
περιοχής, καθώς και με τους 
περιφερειακούς και υποπεριφερειακούς 
οργανισμούς·

59. τονίζει τη σημασία της 
συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και άλλων 
διεθνών οργανισμών, ιδίως με την 
Αφρικανική Ένωση και τον ΟΑΣΕ· θεωρεί 
ότι η ΕΕ πρέπει να εντείνει τον διάλογο και 
τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες της 
περιοχής, καθώς και με τους 
περιφερειακούς και υποπεριφερειακούς 
οργανισμούς· πιστεύει επίσης ότι ένα 
σταθερό και ειρηνικό περιβάλλον στις 
γειτονικές χώρες της Ένωσης είναι 
καίριας σημασίας για τη σταθερότητα 
στην περιοχή, την προστασία των 
κατοίκων, τη διατήρηση της ειρήνης και 
την πρόληψη των συγκρούσεων. 
Σημειώνει με λύπη ότι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο δεν έκανε βήματα προόδου 
όσον αφορά τη διεύρυνση της Ένωσης 
προς τα δυτικά Βαλκάνια, ιδίως όσον 
αφορά την έναρξη των ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια 
Μακεδονία και την Αλβανία. Προτρέπει 
τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να διατηρήσουν στενή σχέση 
με τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων, 
εφαρμόζοντας προηγούμενες δεσμεύσεις 
της ΕΕ σχετικά με την ευρωπαϊκή 
προοπτική τους, υποστηρίζοντας τις 
μεταρρυθμίσεις των εν λόγω κρατών με 
σκοπό την εκπλήρωση των κριτηρίων της 
Κοπεγχάγης για την ένταξη στην ΕΕ· 
διασφαλίζοντας ότι κάθε χώρα κρίνεται 
σύμφωνα με την πραγματική πρόοδο που 
έχει σημειώσει προς την κατεύθυνση της 
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εκπλήρωσης των εν λόγω απαιτήσεων· 
διατηρώντας ένα αξιόπιστο πλαίσιο για 
τη διεύρυνση· και ενισχύοντας περαιτέρω 
την ολοκλήρωση της περιοχής 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η σταθερή 
και ειρηνική ανάπτυξη των δυτικών 
Βαλκανίων ως στρατηγικού εταίρου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 456
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj, Malik Azmani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 59

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

59. τονίζει τη σημασία της 
συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και άλλων 
διεθνών οργανισμών, ιδίως με την 
Αφρικανική Ένωση και τον ΟΑΣΕ· θεωρεί 
ότι η ΕΕ πρέπει να εντείνει τον διάλογο και 
τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες της 
περιοχής, καθώς και με τους 
περιφερειακούς και υποπεριφερειακούς 
οργανισμούς·

59. τονίζει τη σημασία της 
συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και άλλων 
διεθνών οργανισμών, ιδίως με την 
Αφρικανική Ένωση και τον ΟΑΣΕ· θεωρεί 
ότι η ΕΕ πρέπει να εντείνει τον διάλογο και 
τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες που 
μοιράζονται τις αξίες και τις στρατηγικές 
προτεραιότητές της, καθώς και με τους 
περιφερειακούς και υποπεριφερειακούς 
οργανισμούς·

Or. fr

Τροπολογία 457
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 59

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

59. τονίζει τη σημασία της 
συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και άλλων 
διεθνών οργανισμών, ιδίως με την 

59. τονίζει τη σημασία της 
συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και άλλων 
διεθνών οργανισμών, ιδίως με τον ΟΑΣΕ 
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Αφρικανική Ένωση και τον ΟΑΣΕ· θεωρεί 
ότι η ΕΕ πρέπει να εντείνει τον διάλογο και 
τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες της 
περιοχής, καθώς και με τους 
περιφερειακούς και υποπεριφερειακούς 
οργανισμούς·

και την Αφρικανική Ένωση· θεωρεί ότι η 
ΕΕ πρέπει να εντείνει τον διάλογο και τη 
συνεργασία με τις τρίτες χώρες της 
περιοχής, καθώς και με τους 
περιφερειακούς και υποπεριφερειακούς 
οργανισμούς·

Or. en

Τροπολογία 458
Joachim Schuster

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 59 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

59α. θεωρεί ότι ενόψει των 
αυξανόμενων συγκρούσεων με τη Ρωσία 
απαιτείται μια νέα πολιτική 
καθυστέρησης στην Ευρώπη, η οποία θα 
λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες ασφάλειας 
των κρατών μελών της Ανατολικής 
Ευρώπης, των ανατολικών χωρών 
εταίρων και της αντίληψης της Ρωσίας 
για το τι συνιστά απειλή· ζητεί, ως εκ 
τούτου, να ενισχυθεί ο ρόλος του ΟΑΣΕ 
ως πλαισίου για τον διάλογο μεταξύ του 
ΝΑΤΟ και της Οργάνωσης του 
Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας 
(CSTO) σχετικά με μια νέα συνεργασία 
και αρχιτεκτονική ασφάλειας στην 
Ευρώπη, καθώς και για μια οικονομική 
συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της 
Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης· 
ζητεί, επιπλέον, την ενίσχυση του 
διαλόγου σε επίπεδο ΟΗΕ, ιδίως για να 
ενθαρρυνθούν η Κίνα και άλλα κράτη να 
αυξήσουν τον έλεγχο των όπλων και τον 
παγκόσμιο πυρηνικό και συμβατικό 
αφοπλισμό, καθώς και τη μη διάδοση 
των όπλων·

Or. en
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Τροπολογία 459
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 60

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

60. υποστηρίζει, παράλληλα με τη 
συνεργασία και τις θεσμικές συμπράξεις, 
τον συνδυασμό διαφόρων ευέλικτων, 
πολύπλευρων, ανοικτών και ταυτόχρονα 
λειτουργικών, φιλόδοξων και 
απαιτητικών μορφών συνεργασίας, τόσο 
εντός όσο και εκτός της ΕΕ, του ΝΑΤΟ 
και του ΟΗΕ, που θα μπορούσαν να 
διευκολύνουν τις κοινές δεσμεύσεις στο 
πλαίσιο των επιχειρήσεων, ενισχύοντας 
με τον τρόπο αυτό την επιχειρησιακή 
στρατηγική αυτονομία της Ένωσης· 
τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι τα 
παραδείγματα συνεργασίας όπως η 
ευρωπαϊκή πρωτοβουλία επέμβασης, η 
Βόρεια Αμυντική Συμμαχία 
(NORDEFCO) ή και η αυξανόμενη 
ενοποίηση των ενόπλων δυνάμεων της 
Γερμανίας και των Κάτω Χωρών 
συνάδουν με τη λογική αυτή της 
εντατικοποίησης της στρατιωτικής 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 460
Mick Wallace, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 60

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

60. υποστηρίζει, παράλληλα με τη 
συνεργασία και τις θεσμικές συμπράξεις, 
τον συνδυασμό διαφόρων ευέλικτων, 
πολύπλευρων, ανοικτών και ταυτόχρονα 
λειτουργικών, φιλόδοξων και απαιτητικών 
μορφών συνεργασίας, τόσο εντός όσο και 

60. υποστηρίζει, παράλληλα με τη 
συνεργασία και τις θεσμικές συμπράξεις, 
τον συνδυασμό διαφόρων ευέλικτων, 
πολύπλευρων, ανοικτών και ταυτόχρονα 
λειτουργικών, φιλόδοξων και απαιτητικών 
μορφών συνεργασίας, τόσο εντός όσο και 
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εκτός της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και του ΟΗΕ, 
που θα μπορούσαν να διευκολύνουν τις 
κοινές δεσμεύσεις στο πλαίσιο των 
επιχειρήσεων, ενισχύοντας με τον τρόπο 
αυτό την επιχειρησιακή στρατηγική 
αυτονομία της Ένωσης· τονίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, ότι τα παραδείγματα 
συνεργασίας όπως η ευρωπαϊκή 
πρωτοβουλία επέμβασης, η Βόρεια 
Αμυντική Συμμαχία (NORDEFCO) ή και 
η αυξανόμενη ενοποίηση των ενόπλων 
δυνάμεων της Γερμανίας και των Κάτω 
Χωρών συνάδουν με τη λογική αυτή της 
εντατικοποίησης της στρατιωτικής 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών·

εκτός της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και του ΟΗΕ, 
που θα μπορούσαν να διευκολύνουν τις 
κοινές δεσμεύσεις στο πλαίσιο των 
επιχειρήσεων, ενισχύοντας με τον τρόπο 
αυτό την επιχειρησιακή στρατηγική 
αυτονομία της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 461
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 60

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

60. υποστηρίζει, παράλληλα με τη 
συνεργασία και τις θεσμικές συμπράξεις, 
τον συνδυασμό διαφόρων ευέλικτων, 
πολύπλευρων, ανοικτών και ταυτόχρονα 
λειτουργικών, φιλόδοξων και απαιτητικών 
μορφών συνεργασίας, τόσο εντός όσο και 
εκτός της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και του ΟΗΕ, 
που θα μπορούσαν να διευκολύνουν τις 
κοινές δεσμεύσεις στο πλαίσιο των 
επιχειρήσεων, ενισχύοντας με τον τρόπο 
αυτό την επιχειρησιακή στρατηγική 
αυτονομία της Ένωσης· τονίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, ότι τα παραδείγματα 
συνεργασίας όπως η ευρωπαϊκή 
πρωτοβουλία επέμβασης, η Βόρεια 
Αμυντική Συμμαχία (NORDEFCO) ή και η 
αυξανόμενη ενοποίηση των ενόπλων 
δυνάμεων της Γερμανίας και των Κάτω 
Χωρών συνάδουν με τη λογική αυτή της 
εντατικοποίησης της στρατιωτικής 

60. υποστηρίζει, παράλληλα με τη 
συνεργασία και τις θεσμικές συμπράξεις, 
τον συνδυασμό διαφόρων ευέλικτων, 
πολύπλευρων, ανοικτών και ταυτόχρονα 
λειτουργικών, φιλόδοξων και απαιτητικών 
μορφών συνεργασίας, τόσο εντός όσο και 
εκτός της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και του ΟΗΕ, 
που θα μπορούσαν να διευκολύνουν τις 
κοινές δεσμεύσεις στο πλαίσιο των 
επιχειρήσεων, ενισχύοντας με τον τρόπο 
αυτό την επιχειρησιακή αυτονομία της 
Ένωσης· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι τα 
παραδείγματα συνεργασίας όπως η 
ευρωπαϊκή πρωτοβουλία επέμβασης, η 
Βόρεια Αμυντική Συμμαχία 
(NORDEFCO), το κοινό εκστρατευτικό 
σώμα ή και η αυξανόμενη ενοποίηση των 
ενόπλων δυνάμεων της Γερμανίας και των 
Κάτω Χωρών συνάδουν με τη λογική αυτή 
της εντατικοποίησης της στρατιωτικής 
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συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών· συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 462
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 60

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

60. υποστηρίζει, παράλληλα με τη 
συνεργασία και τις θεσμικές συμπράξεις, 
τον συνδυασμό διαφόρων ευέλικτων, 
πολύπλευρων, ανοικτών και ταυτόχρονα 
λειτουργικών, φιλόδοξων και απαιτητικών 
μορφών συνεργασίας, τόσο εντός όσο και 
εκτός της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και του ΟΗΕ, 
που θα μπορούσαν να διευκολύνουν τις 
κοινές δεσμεύσεις στο πλαίσιο των 
επιχειρήσεων, ενισχύοντας με τον τρόπο 
αυτό την επιχειρησιακή στρατηγική 
αυτονομία της Ένωσης· τονίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, ότι τα παραδείγματα 
συνεργασίας όπως η ευρωπαϊκή 
πρωτοβουλία επέμβασης, η Βόρεια 
Αμυντική Συμμαχία (NORDEFCO) ή και η 
αυξανόμενη ενοποίηση των ενόπλων 
δυνάμεων της Γερμανίας και των Κάτω 
Χωρών συνάδουν με τη λογική αυτή της 
εντατικοποίησης της στρατιωτικής 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών·

60. υποστηρίζει, παράλληλα με τη 
συνεργασία και τις θεσμικές συμπράξεις, 
τον συνδυασμό διαφόρων ευέλικτων, 
πολύπλευρων, ανοικτών και ταυτόχρονα 
λειτουργικών, φιλόδοξων και απαιτητικών 
μορφών συνεργασίας, τόσο εντός όσο και 
εκτός της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και του ΟΗΕ, 
που θα μπορούσαν να διευκολύνουν τις 
κοινές δεσμεύσεις στο πλαίσιο των 
επιχειρήσεων, ενισχύοντας με τον τρόπο 
αυτό τους επιχειρησιακούς στόχους της 
Ένωσης· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι τα 
παραδείγματα συνεργασίας όπως η 
ευρωπαϊκή πρωτοβουλία επέμβασης, η 
Βόρεια Αμυντική Συμμαχία 
(NORDEFCO), η ομάδα Βίσεγκραντ 4 ή 
και η αυξανόμενη ενοποίηση των ενόπλων 
δυνάμεων της Γερμανίας και των Κάτω 
Χωρών συνάδουν με τη λογική αυτή της 
εντατικοποίησης της στρατιωτικής 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 463
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 60

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

60. υποστηρίζει, παράλληλα με τη 60. υποστηρίζει, παράλληλα με τη 
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συνεργασία και τις θεσμικές συμπράξεις, 
τον συνδυασμό διαφόρων ευέλικτων, 
πολύπλευρων, ανοικτών και ταυτόχρονα 
λειτουργικών, φιλόδοξων και απαιτητικών 
μορφών συνεργασίας, τόσο εντός όσο και 
εκτός της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και του ΟΗΕ, 
που θα μπορούσαν να διευκολύνουν τις 
κοινές δεσμεύσεις στο πλαίσιο των 
επιχειρήσεων, ενισχύοντας με τον τρόπο 
αυτό την επιχειρησιακή στρατηγική 
αυτονομία της Ένωσης· τονίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, ότι τα παραδείγματα 
συνεργασίας όπως η ευρωπαϊκή 
πρωτοβουλία επέμβασης, η Βόρεια 
Αμυντική Συμμαχία (NORDEFCO) ή και η 
αυξανόμενη ενοποίηση των ενόπλων 
δυνάμεων της Γερμανίας και των Κάτω 
Χωρών συνάδουν με τη λογική αυτή της 
εντατικοποίησης της στρατιωτικής 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών·

συνεργασία και τις θεσμικές συμπράξεις, 
τον συνδυασμό διαφόρων ευέλικτων, 
πολύπλευρων, ανοικτών και ταυτόχρονα 
λειτουργικών, φιλόδοξων και απαιτητικών 
μορφών συνεργασίας, τόσο εντός όσο και 
εκτός της ΕΕ, του ΝΑΤΟ, του ΟΑΣΕ και 
του ΟΗΕ, που θα μπορούσαν να 
διευκολύνουν τις κοινές δεσμεύσεις στο 
πλαίσιο των επιχειρήσεων, ενισχύοντας με 
τον τρόπο αυτό την επιχειρησιακή 
στρατηγική αυτονομία της Ένωσης· 
τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι τα 
παραδείγματα συνεργασίας όπως η 
ευρωπαϊκή πρωτοβουλία επέμβασης, η 
Βόρεια Αμυντική Συμμαχία 
(NORDEFCO) ή και η αυξανόμενη 
ενοποίηση των ενόπλων δυνάμεων της 
Γερμανίας και των Κάτω Χωρών συνάδουν 
με τη λογική αυτή της εντατικοποίησης της 
στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των 
κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 464
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 60

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

60. υποστηρίζει, παράλληλα με τη 
συνεργασία και τις θεσμικές συμπράξεις, 
τον συνδυασμό διαφόρων ευέλικτων, 
πολύπλευρων, ανοικτών και ταυτόχρονα 
λειτουργικών, φιλόδοξων και απαιτητικών 
μορφών συνεργασίας, τόσο εντός όσο και 
εκτός της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και του ΟΗΕ, 
που θα μπορούσαν να διευκολύνουν τις 
κοινές δεσμεύσεις στο πλαίσιο των 
επιχειρήσεων, ενισχύοντας με τον τρόπο 
αυτό την επιχειρησιακή στρατηγική 
αυτονομία της Ένωσης· τονίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, ότι τα παραδείγματα 
συνεργασίας όπως η ευρωπαϊκή 

60. υποστηρίζει, παράλληλα με τη 
συνεργασία και τις θεσμικές συμπράξεις, 
τον συνδυασμό διαφόρων ευέλικτων, 
πολύπλευρων, ανοικτών και ταυτόχρονα 
λειτουργικών, φιλόδοξων και απαιτητικών 
μορφών συνεργασίας, τόσο εντός όσο και 
εκτός της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και του ΟΗΕ, 
που θα μπορούσαν να διευκολύνουν τις 
κοινές δεσμεύσεις στο πλαίσιο των 
επιχειρήσεων, ενισχύοντας με τον τρόπο 
αυτό την ΚΕΠΠΑ και την ΚΠΑΑ�· 
τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι τα 
παραδείγματα συνεργασίας όπως η 
ευρωπαϊκή πρωτοβουλία επέμβασης, η 
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πρωτοβουλία επέμβασης, η Βόρεια 
Αμυντική Συμμαχία (NORDEFCO) ή και η 
αυξανόμενη ενοποίηση των ενόπλων 
δυνάμεων της Γερμανίας και των Κάτω 
Χωρών συνάδουν με τη λογική αυτή της 
εντατικοποίησης της στρατιωτικής 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών·

Βόρεια Αμυντική Συμμαχία 
(NORDEFCO) ή και η αυξανόμενη 
ενοποίηση των ενόπλων δυνάμεων της 
Γερμανίας και των Κάτω Χωρών συνάδουν 
με τη λογική αυτή της εντατικοποίησης της 
στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των 
κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 465
Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Giuliano Pisapia, Claudiu Manda, Pierfrancesco 
Majorino, Joachim Schuster, Νίκος Ανδρουλάκης, Tonino Picula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 60 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

60α. τονίζει τη σημασία των 
πολυμερών διαπραγματεύσεων μεταξύ 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
εμπλεκόμενων μερών προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί η απειλή της διάδοσης 
πυρηνικών όπλων· ζητεί να τηρηθούν οι 
Συνθήκες για τα πυρηνικά όπλα, να 
υποστηριχθεί η σύναψη νέας Συνθήκης η 
οποία θα αντικαταστήσει τη Συνθήκη για 
τα πυρηνικά όπλα μέσου βεληνεκούς 
(INF) και να αναθεωρηθεί η Συνθήκη για 
τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων 
(NPT) το 2020·

Or. en

Τροπολογία 466
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 60 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

60α. αναγνωρίζει ότι η πολιτική και 
οικονομική σταθερότητα σε συνδυασμό 
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με τις στρατιωτικές ικανότητες και τη 
συνεργασία στην Αφρική νοτίως της 
Σαχάρας είναι καθοριστικής σημασίας 
για τον μετριασμό της τζιχαντιστικής 
δραστηριότητας, των μεταναστευτικών 
κρίσεων και για την καταπολέμηση της 
εξάπλωσης και της επιρροής του 
εξτρεμισμού·

Or. en

Τροπολογία 467
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 60 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

60β. αναγνωρίζει και στηρίζει την 
αποστολή συνοριακής συνδρομής της ΕΕ 
(EUBAM) στη Λιβύη, η οποία συνέβαλε 
στη μετάβαση στη δημοκρατία και 
εργάζεται για την εκπαίδευση, την 
παροχή συμβουλών και την ανάπτυξη της 
ασφάλειας των συνόρων της Λιβύης στην 
ξηρά, στον αέρα και στη θάλασσα·

Or. en

Τροπολογία 468
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 60 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

60γ. καλεί περαιτέρω την ΕΕ να 
τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στην 
τέταρτη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Αφρικής για 
τη στήριξη της οικονομικής και 
πολιτικής σταθερότητας και για την 
περαιτέρω υποστήριξη των δυνατοτήτων 
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της Αφρικανικής Δύναμης Επιφυλακής·

Or. en

Τροπολογία 469
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 60 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

60δ. συνιστά στα κράτη μέλη να 
εγκρίνουν οπλικά συστήματα και 
πυρομαχικά σύμφωνα με τα πρότυπα του 
ΝΑΤΟ προκειμένου να διατηρηθεί η 
διαλειτουργικότητα μεταξύ των 
συμμάχων·

Or. en

Τροπολογία 470
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 60 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

60ε. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
διατηρήσουν τη συνεργασία με την 
Αφρικανική Ένωση και να συνεχίσουν να 
τηρούν τις δεσμεύσεις που έχουν ήδη 
αναλάβει·

Or. en

Τροπολογία 471
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 60 στ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

60στ. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
συνεχίσουν να συνεργάζονται με τις 
χώρες του ASEAN σε όλες τις πτυχές που 
έχουν ήδη συμφωνηθεί, και τονίζει 
περαιτέρω την ανάγκη να συνεργαστούν 
σε ζητήματα οικονομικών μεθόδων και 
καταπολέμησης της τρομοκρατίας·

Or. en

Τροπολογία 472
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 60 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

60ζ. αναγνωρίζει την αυξανόμενη 
πολιτική, οικονομική, περιβαλλοντική και 
στρατηγική αξία, καθώς και την αξία 
ασφάλειας του Αρκτικού Κύκλου, 
προτρέπει τα κράτη μέλη να συνεχίσουν 
τη συνεργασία με το Αρκτικό Συμβούλιο 
σε όλα τα θέματα που ενδιαφέρουν την 
ΕΕ και να διαμορφώσουν μια συνολική 
στρατηγική για την περιοχή·

Or. en

Τροπολογία 473
Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 61

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

61. εκτιμά ότι η πρόοδος προς μια 
ευρωπαϊκή άμυνα διανοίγει προοπτικές για 
σημαντικές δομικές αλλαγές· λαμβάνει 
υπό σημείωση την ανακοίνωση για τη 

61. εκτιμά ότι η πρόοδος προς μια 
ευρωπαϊκή άμυνα διανοίγει προοπτικές για 
σημαντικές δομικές αλλαγές· μεταξύ 
αυτών, ο καθορισμός κοινή άμυνας στο 
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δημιουργία Γενικής Διεύθυνσης «Άμυνα 
και Διάστημα» στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, υπό την ευθύνη του/της 
Επιτρόπου Εσωτερικής Αγοράς· 
σημειώνει ότι αυτή η νέα αυτή ΓΔ θα 
πρέπει να διαθέτει αρμοδιότητα να 
υποστηρίζει, να συντονίζει ή να 
συμπληρώνει τις δράσεις των κρατών 
μελών στον τομέα της ευρωπαϊκής 
άμυνας, συμβάλλοντας έτσι στην 
ενίσχυση της ευρωπαϊκής στρατηγικής 
αυτονομίας· λαμβάνει υπό σημείωση τον 
προσδιορισμό των πέντε βασικών 
καθηκόντων της (υλοποίηση και έλεγχος 
του EDF, δημιουργία μιας ανοικτής και 
ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής αγοράς 
αμυντικού εξοπλισμού, εφαρμογή του 
σχεδίου δράσης για τη στρατιωτική 
κινητικότητα, ενίσχυση μιας ισχυρής και 
καινοτόμου διαστημικής βιομηχανίας, 
εφαρμογή του μελλοντικού διαστημικού 
προγράμματος), αλλά καλεί την Επιτροπή 
να διευκρινίσει περαιτέρω τα καθήκοντα 
της νέας ΓΔ· έχει ερωτήματα ως προς τη 
συνάρθρωσή της με άλλες δομές, ενεργές 
στον τομέα της αμυντικής πολιτικής και 
υπαγόμενες σε άλλους φορείς (ΕΟΑ, 
ΕΥΕΔ κ.λπ.)·

άμεσο μέλλον, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 42 παράγραφος 2 της ΣΕΕ· είναι 
της άποψης ότι η διάσκεψη για το μέλλον 
της Ευρώπης θα πρέπει να εξετάσει την 
ευρωπαϊκή άμυνα, ανταποκρινόμενη 
επαρκώς στις εξελίξεις που 
παρατηρούνται στο στρατηγικό 
περιβάλλον της ΕΕ, μεταξύ άλλων 
εξετάζοντας τροποποιήσεις στις 
Συνθήκες·

Or. en

Τροπολογία 474
Tonino Picula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 61

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

61. εκτιμά ότι η πρόοδος προς μια 
ευρωπαϊκή άμυνα διανοίγει προοπτικές για 
σημαντικές δομικές αλλαγές· λαμβάνει 
υπό σημείωση την ανακοίνωση για τη 
δημιουργία Γενικής Διεύθυνσης «Άμυνα 
και Διάστημα» στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
υπό την ευθύνη του/της Επιτρόπου 
Εσωτερικής Αγοράς· σημειώνει ότι αυτή η 

61. εκτιμά ότι η πρόοδος προς μια 
ευρωπαϊκή άμυνα διανοίγει προοπτικές για 
σημαντικές δομικές αλλαγές· λαμβάνει 
υπό σημείωση την ανακοίνωση για τη 
δημιουργία Γενικής Διεύθυνσης «Άμυνα 
και Διάστημα» στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
υπό την ευθύνη του/της Επιτρόπου 
Εσωτερικής Αγοράς· σημειώνει ότι αυτή η 



PE643.151v01-00 118/127 AM\1192396EL.docx

EL

νέα αυτή ΓΔ θα πρέπει να διαθέτει 
αρμοδιότητα να υποστηρίζει, να συντονίζει 
ή να συμπληρώνει τις δράσεις των κρατών 
μελών στον τομέα της ευρωπαϊκής άμυνας, 
συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας· 
λαμβάνει υπό σημείωση τον προσδιορισμό 
των πέντε βασικών καθηκόντων της 
(υλοποίηση και έλεγχος του EDF, 
δημιουργία μιας ανοικτής και 
ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής αγοράς 
αμυντικού εξοπλισμού, εφαρμογή του 
σχεδίου δράσης για τη στρατιωτική 
κινητικότητα, ενίσχυση μιας ισχυρής και 
καινοτόμου διαστημικής βιομηχανίας, 
εφαρμογή του μελλοντικού διαστημικού 
προγράμματος), αλλά καλεί την Επιτροπή 
να διευκρινίσει περαιτέρω τα καθήκοντα 
της νέας ΓΔ· έχει ερωτήματα ως προς τη 
συνάρθρωσή της με άλλες δομές, ενεργές 
στον τομέα της αμυντικής πολιτικής και 
υπαγόμενες σε άλλους φορείς (ΕΟΑ, 
ΕΥΕΔ κ.λπ.)·

νέα αυτή ΓΔ θα πρέπει να διαθέτει 
αρμοδιότητα να υποστηρίζει, να συντονίζει 
ή να συμπληρώνει τις δράσεις των κρατών 
μελών στον τομέα της ευρωπαϊκής άμυνας, 
συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας· 
λαμβάνει υπό σημείωση τον προσδιορισμό 
των πέντε βασικών καθηκόντων της 
(υλοποίηση και έλεγχος του EDF, 
δημιουργία μιας ανοικτής και 
ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής αγοράς 
αμυντικού εξοπλισμού, εφαρμογή του 
σχεδίου δράσης για τη στρατιωτική 
κινητικότητα, ενίσχυση μιας ισχυρής και 
καινοτόμου διαστημικής βιομηχανίας, 
εφαρμογή του μελλοντικού διαστημικού 
προγράμματος), αλλά καλεί την Επιτροπή 
να διευκρινίσει περαιτέρω τα καθήκοντα 
της νέας ΓΔ· έχει ερωτήματα ως προς τη 
συνάρθρωσή της με άλλες δομές, ενεργές 
στον τομέα της αμυντικής πολιτικής και 
υπαγόμενες σε άλλους φορείς (ΕΟΑ, 
ΕΥΕΔ κ.λπ.) προκειμένου να 
μεγιστοποιηθεί η αποδοτική χρήση των 
διαθέσιμων πόρων και να διασφαλιστεί 
αποτελεσματική συνεργασία·

Or. en

Τροπολογία 475
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 61

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

61. εκτιμά ότι η πρόοδος προς μια 
ευρωπαϊκή άμυνα διανοίγει προοπτικές για 
σημαντικές δομικές αλλαγές· λαμβάνει 
υπό σημείωση την ανακοίνωση για τη 
δημιουργία Γενικής Διεύθυνσης «Άμυνα 
και Διάστημα» στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
υπό την ευθύνη του/της Επιτρόπου 
Εσωτερικής Αγοράς· σημειώνει ότι αυτή η 
νέα αυτή ΓΔ θα πρέπει να διαθέτει 

61. εκτιμά ότι η πρόοδος προς μια 
ευρωπαϊκή άμυνα διανοίγει προοπτικές για 
σημαντικές δομικές αλλαγές· λαμβάνει 
υπό σημείωση την ανακοίνωση για τη 
δημιουργία Γενικής Διεύθυνσης «Άμυνα 
και Διάστημα» στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
υπό την ευθύνη του/της Επιτρόπου 
Εσωτερικής Αγοράς· σημειώνει ότι αυτή η 
νέα αυτή ΓΔ θα πρέπει να διαθέτει 
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αρμοδιότητα να υποστηρίζει, να συντονίζει 
ή να συμπληρώνει τις δράσεις των κρατών 
μελών στον τομέα της ευρωπαϊκής άμυνας, 
συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας· 
λαμβάνει υπό σημείωση τον προσδιορισμό 
των πέντε βασικών καθηκόντων της 
(υλοποίηση και έλεγχος του EDF, 
δημιουργία μιας ανοικτής και 
ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής αγοράς 
αμυντικού εξοπλισμού, εφαρμογή του 
σχεδίου δράσης για τη στρατιωτική 
κινητικότητα, ενίσχυση μιας ισχυρής και 
καινοτόμου διαστημικής βιομηχανίας, 
εφαρμογή του μελλοντικού διαστημικού 
προγράμματος), αλλά καλεί την Επιτροπή 
να διευκρινίσει περαιτέρω τα καθήκοντα 
της νέας ΓΔ· έχει ερωτήματα ως προς τη 
συνάρθρωσή της με άλλες δομές, ενεργές 
στον τομέα της αμυντικής πολιτικής και 
υπαγόμενες σε άλλους φορείς (ΕΟΑ, 
ΕΥΕΔ κ.λπ.)·

αρμοδιότητα να υποστηρίζει, να συντονίζει 
ή να συμπληρώνει τις δράσεις των κρατών 
μελών στον τομέα της ευρωπαϊκής άμυνας· 
λαμβάνει υπό σημείωση τον προσδιορισμό 
των πέντε βασικών καθηκόντων της 
(υλοποίηση και έλεγχος του EDF, 
δημιουργία μιας ανοικτής και 
ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής αγοράς 
αμυντικού εξοπλισμού, εφαρμογή του 
σχεδίου δράσης για τη στρατιωτική 
κινητικότητα, ενίσχυση μιας ισχυρής και 
καινοτόμου διαστημικής βιομηχανίας, 
εφαρμογή του μελλοντικού διαστημικού 
προγράμματος), αλλά καλεί την Επιτροπή 
να διευκρινίσει περαιτέρω τα καθήκοντα 
της νέας ΓΔ· έχει ερωτήματα ως προς τη 
συνάρθρωσή της με άλλες δομές, ενεργές 
στον τομέα της αμυντικής πολιτικής και 
υπαγόμενες σε άλλους φορείς (ΕΟΑ, 
ΕΥΕΔ κ.λπ.), καθώς και ως προς τις 
πρωτοβουλίες που θα αναλάβει για την 
επιβολή της δέσμης μέτρων του 2009 
στον τομέα της άμυνας και άλλων 
κανονιστικών πτυχών της αναδυόμενης 
ευρωπαϊκής αγοράς άμυνας και του 
ελέγχου εξαγωγών·

Or. en

Τροπολογία 476
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 61

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

61. εκτιμά ότι η πρόοδος προς μια 
ευρωπαϊκή άμυνα διανοίγει προοπτικές 
για σημαντικές δομικές αλλαγές· 
λαμβάνει υπό σημείωση την ανακοίνωση 
για τη δημιουργία Γενικής Διεύθυνσης 
«Άμυνα και Διάστημα» στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, υπό την ευθύνη του/της 
Επιτρόπου Εσωτερικής Αγοράς· σημειώνει 
ότι αυτή η νέα αυτή ΓΔ θα πρέπει να 
διαθέτει αρμοδιότητα να υποστηρίζει, να 

61. αντιτίθεται στη δημιουργία 
Γενικής Διεύθυνσης «Άμυνα και 
Διάστημα» στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
υπό την ευθύνη του/της Επιτρόπου 
Εσωτερικής Αγοράς· σημειώνει ότι αυτή η 
νέα αυτή ΓΔ θα πρέπει να διαθέτει 
αρμοδιότητα να υποστηρίζει, να συντονίζει 
ή να συμπληρώνει τις δράσεις των κρατών 
μελών στον τομέα της ευρωπαϊκής άμυνας, 
συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της 
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συντονίζει ή να συμπληρώνει τις δράσεις 
των κρατών μελών στον τομέα της 
ευρωπαϊκής άμυνας, συμβάλλοντας έτσι 
στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής αυτονομίας· λαμβάνει υπό 
σημείωση τον προσδιορισμό των πέντε 
βασικών καθηκόντων της (υλοποίηση και 
έλεγχος του EDF, δημιουργία μιας 
ανοικτής και ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής 
αγοράς αμυντικού εξοπλισμού, εφαρμογή 
του σχεδίου δράσης για τη στρατιωτική 
κινητικότητα, ενίσχυση μιας ισχυρής και 
καινοτόμου διαστημικής βιομηχανίας, 
εφαρμογή του μελλοντικού διαστημικού 
προγράμματος), αλλά καλεί την Επιτροπή 
να διευκρινίσει περαιτέρω τα καθήκοντα 
της νέας ΓΔ· έχει ερωτήματα ως προς τη 
συνάρθρωσή της με άλλες δομές, ενεργές 
στον τομέα της αμυντικής πολιτικής και 
υπαγόμενες σε άλλους φορείς (ΕΟΑ, 
ΕΥΕΔ κ.λπ.)·

ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας· 
λαμβάνει υπό σημείωση τον προσδιορισμό 
των πέντε βασικών καθηκόντων της 
(υλοποίηση και έλεγχος του EDF, 
δημιουργία μιας ανοικτής και 
ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής αγοράς 
αμυντικού εξοπλισμού, εφαρμογή του 
σχεδίου δράσης για τη στρατιωτική 
κινητικότητα, ενίσχυση μιας ισχυρής και 
καινοτόμου διαστημικής βιομηχανίας, 
εφαρμογή του μελλοντικού διαστημικού 
προγράμματος), αλλά καλεί την Επιτροπή 
να διευκρινίσει περαιτέρω τα καθήκοντα 
της νέας ΓΔ· έχει ερωτήματα ως προς τη 
συνάρθρωσή της με άλλες δομές, ενεργές 
στον τομέα της αμυντικής πολιτικής και 
υπαγόμενες σε άλλους φορείς (ΕΟΑ, 
ΕΥΕΔ κ.λπ.)·

Or. fr

Τροπολογία 477
Kris Peeters

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 61

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

61. εκτιμά ότι η πρόοδος προς μια 
ευρωπαϊκή άμυνα διανοίγει προοπτικές για 
σημαντικές δομικές αλλαγές· λαμβάνει 
υπό σημείωση την ανακοίνωση για τη 
δημιουργία Γενικής Διεύθυνσης «Άμυνα 
και Διάστημα» στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
υπό την ευθύνη του/της Επιτρόπου 
Εσωτερικής Αγοράς· σημειώνει ότι αυτή η 
νέα αυτή ΓΔ θα πρέπει να διαθέτει 
αρμοδιότητα να υποστηρίζει, να συντονίζει 
ή να συμπληρώνει τις δράσεις των κρατών 
μελών στον τομέα της ευρωπαϊκής άμυνας, 
συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας· 
λαμβάνει υπό σημείωση τον προσδιορισμό 

61. εκτιμά ότι η πρόοδος προς μια 
ευρωπαϊκή άμυνα διανοίγει προοπτικές για 
σημαντικές δομικές αλλαγές· χαιρετίζει 
την ανακοίνωση για τη δημιουργία Γενικής 
Διεύθυνσης «Άμυνα και Διάστημα» στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπό την ευθύνη 
του/της Επιτρόπου Εσωτερικής Αγοράς· 
σημειώνει ότι αυτή η νέα αυτή ΓΔ θα 
πρέπει να διαθέτει αρμοδιότητα να 
υποστηρίζει, να συντονίζει ή να 
συμπληρώνει τις δράσεις των κρατών 
μελών στον τομέα της ευρωπαϊκής άμυνας, 
συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας· 
λαμβάνει υπό σημείωση τον προσδιορισμό 
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των πέντε βασικών καθηκόντων της 
(υλοποίηση και έλεγχος του EDF, 
δημιουργία μιας ανοικτής και 
ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής αγοράς 
αμυντικού εξοπλισμού, εφαρμογή του 
σχεδίου δράσης για τη στρατιωτική 
κινητικότητα, ενίσχυση μιας ισχυρής και 
καινοτόμου διαστημικής βιομηχανίας, 
εφαρμογή του μελλοντικού διαστημικού 
προγράμματος), αλλά καλεί την Επιτροπή 
να διευκρινίσει περαιτέρω τα καθήκοντα 
της νέας ΓΔ· έχει ερωτήματα ως προς τη 
συνάρθρωσή της με άλλες δομές, ενεργές 
στον τομέα της αμυντικής πολιτικής και 
υπαγόμενες σε άλλους φορείς (ΕΟΑ, 
ΕΥΕΔ κ.λπ.)·

των πέντε βασικών καθηκόντων της 
(υλοποίηση και έλεγχος του EDF, 
δημιουργία μιας ανοικτής και 
ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής αγοράς 
αμυντικού εξοπλισμού, εφαρμογή του 
σχεδίου δράσης για τη στρατιωτική 
κινητικότητα, ενίσχυση μιας ισχυρής και 
καινοτόμου διαστημικής βιομηχανίας, 
εφαρμογή του μελλοντικού διαστημικού 
προγράμματος), αλλά καλεί την Επιτροπή 
να διευκρινίσει περαιτέρω τα καθήκοντα 
της νέας ΓΔ· ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
παρουσιάσει ένα σχέδιο στο οποίο θα 
καθορίζεται η συνάρθρωσή της με άλλες 
δομές, ενεργές στον τομέα της αμυντικής 
πολιτικής και υπαγόμενες σε άλλους 
φορείς (ΕΟΑ, ΕΥΕΔ κ.λπ.)·

Or. en

Τροπολογία 478
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 61

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

61. εκτιμά ότι η πρόοδος προς μια 
ευρωπαϊκή άμυνα διανοίγει προοπτικές 
για σημαντικές δομικές αλλαγές· λαμβάνει 
υπό σημείωση την ανακοίνωση για τη 
δημιουργία Γενικής Διεύθυνσης «Άμυνα 
και Διάστημα» στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
υπό την ευθύνη του/της Επιτρόπου 
Εσωτερικής Αγοράς· σημειώνει ότι αυτή η 
νέα αυτή ΓΔ θα πρέπει να διαθέτει 
αρμοδιότητα να υποστηρίζει, να συντονίζει 
ή να συμπληρώνει τις δράσεις των κρατών 
μελών στον τομέα της ευρωπαϊκής άμυνας, 
συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας· 
λαμβάνει υπό σημείωση τον προσδιορισμό 
των πέντε βασικών καθηκόντων της 
(υλοποίηση και έλεγχος του EDF, 
δημιουργία μιας ανοικτής και 
ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής αγοράς 

61. εκτιμά ότι η πρόοδος προς μια 
ευρωπαϊκή άμυνα αποτυπώνεται σε 
δομικές αλλαγές· λαμβάνει υπό σημείωση 
την ανακοίνωση για τη δημιουργία Γενικής 
Διεύθυνσης «Άμυνα και Διάστημα» στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπό την ευθύνη 
του/της Επιτρόπου Εσωτερικής Αγοράς· 
σημειώνει ότι αυτή η νέα αυτή ΓΔ θα 
πρέπει να διαθέτει αρμοδιότητα να 
υποστηρίζει, να συντονίζει ή να 
συμπληρώνει τις δράσεις των κρατών 
μελών στον τομέα της ευρωπαϊκής άμυνας· 
λαμβάνει υπό σημείωση τον προσδιορισμό 
των πέντε βασικών καθηκόντων της 
(υλοποίηση και έλεγχος του EDF, 
δημιουργία μιας ανοικτής και 
ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής αγοράς 
αμυντικού εξοπλισμού, εφαρμογή του 
σχεδίου δράσης για τη στρατιωτική 
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αμυντικού εξοπλισμού, εφαρμογή του 
σχεδίου δράσης για τη στρατιωτική 
κινητικότητα, ενίσχυση μιας ισχυρής και 
καινοτόμου διαστημικής βιομηχανίας, 
εφαρμογή του μελλοντικού διαστημικού 
προγράμματος), αλλά καλεί την Επιτροπή 
να διευκρινίσει περαιτέρω τα καθήκοντα 
της νέας ΓΔ· έχει ερωτήματα ως προς τη 
συνάρθρωσή της με άλλες δομές, ενεργές 
στον τομέα της αμυντικής πολιτικής και 
υπαγόμενες σε άλλους φορείς (ΕΟΑ, 
ΕΥΕΔ κ.λπ.)·

κινητικότητα, ενίσχυση μιας ισχυρής και 
καινοτόμου διαστημικής βιομηχανίας, 
εφαρμογή του μελλοντικού διαστημικού 
προγράμματος), αλλά καλεί την Επιτροπή 
να διευκρινίσει περαιτέρω τα καθήκοντα 
της νέας ΓΔ· έχει ερωτήματα ως προς τη 
συνάρθρωσή της με άλλες δομές, ενεργές 
στον τομέα της αμυντικής πολιτικής και 
υπαγόμενες σε άλλους φορείς (ΕΟΑ, 
ΕΥΕΔ κ.λπ.)·

Or. en

Τροπολογία 479
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 61

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

61. εκτιμά ότι η πρόοδος προς μια 
ευρωπαϊκή άμυνα διανοίγει προοπτικές για 
σημαντικές δομικές αλλαγές· λαμβάνει 
υπό σημείωση την ανακοίνωση για τη 
δημιουργία Γενικής Διεύθυνσης «Άμυνα 
και Διάστημα» στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, υπό την ευθύνη του/της 
Επιτρόπου Εσωτερικής Αγοράς· σημειώνει 
ότι αυτή η νέα αυτή ΓΔ θα πρέπει να 
διαθέτει αρμοδιότητα να υποστηρίζει, να 
συντονίζει ή να συμπληρώνει τις δράσεις 
των κρατών μελών στον τομέα της 
ευρωπαϊκής άμυνας, συμβάλλοντας έτσι 
στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής αυτονομίας· λαμβάνει υπό 
σημείωση τον προσδιορισμό των πέντε 
βασικών καθηκόντων της (υλοποίηση και 
έλεγχος του EDF, δημιουργία μιας 
ανοικτής και ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής 
αγοράς αμυντικού εξοπλισμού, εφαρμογή 
του σχεδίου δράσης για τη στρατιωτική 
κινητικότητα, ενίσχυση μιας ισχυρής και 
καινοτόμου διαστημικής βιομηχανίας, 

61. εκτιμά ότι η πρόοδος προς μια 
ευρωπαϊκή άμυνα διανοίγει προοπτικές για 
σημαντικές δομικές αλλαγές· επικροτεί 
την ανακοίνωση για τη δημιουργία Γενικής 
Διεύθυνσης «Αμυντική και Διαστημική 
Βιομηχανία» στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
υπό την ευθύνη του/της Επιτρόπου 
Εσωτερικής Αγοράς· σημειώνει ότι αυτή η 
νέα αυτή ΓΔ θα πρέπει να διαθέτει 
αρμοδιότητα να υποστηρίζει, να συντονίζει 
ή να συμπληρώνει τις δράσεις των κρατών 
μελών στον τομέα της ευρωπαϊκής άμυνας, 
συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας· 
λαμβάνει υπό σημείωση τον προσδιορισμό 
των πέντε βασικών καθηκόντων της 
(υλοποίηση και έλεγχος του EDF, 
δημιουργία μιας ανοικτής και 
ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής αγοράς 
αμυντικού εξοπλισμού, εφαρμογή του 
σχεδίου δράσης για τη στρατιωτική 
κινητικότητα, ενίσχυση μιας ισχυρής και 
καινοτόμου διαστημικής βιομηχανίας, 
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εφαρμογή του μελλοντικού διαστημικού 
προγράμματος), αλλά καλεί την Επιτροπή 
να διευκρινίσει περαιτέρω τα καθήκοντα 
της νέας ΓΔ· έχει ερωτήματα ως προς τη 
συνάρθρωσή της με άλλες δομές, ενεργές 
στον τομέα της αμυντικής πολιτικής και 
υπαγόμενες σε άλλους φορείς (ΕΟΑ, 
ΕΥΕΔ κ.λπ.)·

εφαρμογή του μελλοντικού διαστημικού 
προγράμματος)· καλεί την Επιτροπή να 
διευκρινίσει περαιτέρω τα καθήκοντα της 
νέας ΓΔ· έχει ερωτήματα ως προς τη 
συνάρθρωσή της με άλλες δομές, ενεργές 
στον τομέα της αμυντικής πολιτικής και 
υπαγόμενες σε άλλους φορείς (ΕΟΑ, 
ΕΥΕΔ κ.λπ.)·

Or. fr

Τροπολογία 480
Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 61

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

61. εκτιμά ότι η πρόοδος προς μια 
ευρωπαϊκή άμυνα διανοίγει προοπτικές για 
σημαντικές δομικές αλλαγές· λαμβάνει 
υπό σημείωση την ανακοίνωση για τη 
δημιουργία Γενικής Διεύθυνσης «Άμυνα 
και Διάστημα» στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
υπό την ευθύνη του/της Επιτρόπου 
Εσωτερικής Αγοράς· σημειώνει ότι αυτή η 
νέα αυτή ΓΔ θα πρέπει να διαθέτει 
αρμοδιότητα να υποστηρίζει, να συντονίζει 
ή να συμπληρώνει τις δράσεις των κρατών 
μελών στον τομέα της ευρωπαϊκής άμυνας, 
συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας· 
λαμβάνει υπό σημείωση τον προσδιορισμό 
των πέντε βασικών καθηκόντων της 
(υλοποίηση και έλεγχος του EDF, 
δημιουργία μιας ανοικτής και 
ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής αγοράς 
αμυντικού εξοπλισμού, εφαρμογή του 
σχεδίου δράσης για τη στρατιωτική 
κινητικότητα, ενίσχυση μιας ισχυρής και 
καινοτόμου διαστημικής βιομηχανίας, 
εφαρμογή του μελλοντικού διαστημικού 
προγράμματος), αλλά καλεί την Επιτροπή 
να διευκρινίσει περαιτέρω τα καθήκοντα 
της νέας ΓΔ· έχει ερωτήματα ως προς τη 
συνάρθρωσή της με άλλες δομές, ενεργές 

61. εκτιμά ότι η πρόοδος προς μια 
ευρωπαϊκή άμυνα διανοίγει προοπτικές για 
σημαντικές δομικές αλλαγές· λαμβάνει 
υπό σημείωση την ανακοίνωση για τη 
δημιουργία Γενικής Διεύθυνσης 
«Αμυντική βιομηχανία και Διάστημα» 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπό την 
ευθύνη του/της Επιτρόπου Εσωτερικής 
Αγοράς· σημειώνει ότι αυτή η νέα αυτή ΓΔ 
θα πρέπει να διαθέτει αρμοδιότητα να 
υποστηρίζει, να συντονίζει ή να 
συμπληρώνει τις δράσεις των κρατών 
μελών στον τομέα της ευρωπαϊκής άμυνας, 
συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας· 
λαμβάνει υπό σημείωση τον προσδιορισμό 
των πέντε βασικών καθηκόντων της 
(υλοποίηση και έλεγχος του EDF, 
δημιουργία μιας ανοικτής και 
ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής αγοράς 
αμυντικού εξοπλισμού, εφαρμογή του 
σχεδίου δράσης για τη στρατιωτική 
κινητικότητα, ενίσχυση μιας ισχυρής και 
καινοτόμου διαστημικής βιομηχανίας, 
εφαρμογή του μελλοντικού διαστημικού 
προγράμματος), αλλά καλεί την Επιτροπή 
να διευκρινίσει περαιτέρω τα καθήκοντα 
της νέας ΓΔ· έχει ερωτήματα ως προς τη 
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στον τομέα της αμυντικής πολιτικής και 
υπαγόμενες σε άλλους φορείς (ΕΟΑ, 
ΕΥΕΔ κ.λπ.)·

συνάρθρωσή της με άλλες δομές, ενεργές 
στον τομέα της αμυντικής πολιτικής και 
υπαγόμενες σε άλλους φορείς (ΕΟΑ, 
ΕΥΕΔ κ.λπ.)·

Or. de

Τροπολογία 481
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Malik Azmani, 
Nathalie Loiseau, Michal Šimečka, Christophe Grudler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 61

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

61. εκτιμά ότι η πρόοδος προς μια 
ευρωπαϊκή άμυνα διανοίγει προοπτικές για 
σημαντικές δομικές αλλαγές· λαμβάνει 
υπό σημείωση την ανακοίνωση για τη 
δημιουργία Γενικής Διεύθυνσης «Άμυνα 
και Διάστημα» στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
υπό την ευθύνη του/της Επιτρόπου 
Εσωτερικής Αγοράς· σημειώνει ότι αυτή η 
νέα αυτή ΓΔ θα πρέπει να διαθέτει 
αρμοδιότητα να υποστηρίζει, να συντονίζει 
ή να συμπληρώνει τις δράσεις των κρατών 
μελών στον τομέα της ευρωπαϊκής άμυνας, 
συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας· 
λαμβάνει υπό σημείωση τον προσδιορισμό 
των πέντε βασικών καθηκόντων της 
(υλοποίηση και έλεγχος του EDF, 
δημιουργία μιας ανοικτής και 
ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής αγοράς 
αμυντικού εξοπλισμού, εφαρμογή του 
σχεδίου δράσης για τη στρατιωτική 
κινητικότητα, ενίσχυση μιας ισχυρής και 
καινοτόμου διαστημικής βιομηχανίας, 
εφαρμογή του μελλοντικού διαστημικού 
προγράμματος), αλλά καλεί την Επιτροπή 
να διευκρινίσει περαιτέρω τα καθήκοντα 
της νέας ΓΔ· έχει ερωτήματα ως προς τη 
συνάρθρωσή της με άλλες δομές, ενεργές 
στον τομέα της αμυντικής πολιτικής και 
υπαγόμενες σε άλλους φορείς (ΕΟΑ, 
ΕΥΕΔ κ.λπ.)·

61. εκτιμά ότι η πρόοδος προς μια 
ευρωπαϊκή άμυνα διανοίγει προοπτικές για 
σημαντικές δομικές αλλαγές· λαμβάνει 
υπό σημείωση την ανακοίνωση για τη 
δημιουργία Γενικής Διεύθυνσης «Άμυνα 
και Διάστημα» στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
υπό την ευθύνη του/της Επιτρόπου 
Εσωτερικής Αγοράς· σημειώνει ότι αυτή η 
νέα αυτή ΓΔ θα πρέπει να διαθέτει 
αρμοδιότητα να υποστηρίζει, να συντονίζει 
ή να συμπληρώνει τις δράσεις των κρατών 
μελών στον τομέα της ευρωπαϊκής άμυνας, 
συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας· 
λαμβάνει υπό σημείωση τον προσδιορισμό 
των πέντε βασικών καθηκόντων της 
(υλοποίηση και έλεγχος του EDF, 
δημιουργία μιας ανοικτής και 
ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής αγοράς 
αμυντικού εξοπλισμού, εφαρμογή του 
σχεδίου δράσης για τη στρατιωτική 
κινητικότητα, ενίσχυση μιας ισχυρής και 
καινοτόμου διαστημικής βιομηχανίας, 
εφαρμογή του μελλοντικού διαστημικού 
προγράμματος), αλλά καλεί την Επιτροπή 
να διευκρινίσει περαιτέρω τα καθήκοντα 
της νέας ΓΔ· τονίζει την ανάγκη 
συντονισμού με άλλες δομές, ενεργές στον 
τομέα της αμυντικής πολιτικής και 
υπαγόμενες σε άλλους φορείς (ΕΟΑ, 
ΕΥΕΔ κ.λπ.)·
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Or. en

Τροπολογία 482
Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 61 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

61α. λαμβάνει υπό σημείωση την 
ανακοίνωση για τη δημιουργία Γενικής 
Διεύθυνσης «Άμυνα και Διάστημα» στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπό την ευθύνη 
του/της Επιτρόπου Εσωτερικής Αγοράς· 
σημειώνει ότι αυτή η νέα αυτή ΓΔ θα 
πρέπει να διαθέτει αρμοδιότητα να 
υποστηρίζει, να συντονίζει ή να 
συμπληρώνει τις δράσεις των κρατών 
μελών στον τομέα της ευρωπαϊκής 
άμυνας, συμβάλλοντας έτσι στην 
ενίσχυση της ευρωπαϊκής στρατηγικής 
αυτονομίας· λαμβάνει υπό σημείωση τον 
προσδιορισμό των πέντε βασικών 
καθηκόντων της (υλοποίηση και έλεγχος 
του EDF, δημιουργία μιας ανοικτής και 
ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής αγοράς 
αμυντικού εξοπλισμού, εφαρμογή του 
σχεδίου δράσης για τη στρατιωτική 
κινητικότητα, ενίσχυση μιας ισχυρής και 
καινοτόμου διαστημικής βιομηχανίας, 
εφαρμογή του μελλοντικού διαστημικού 
προγράμματος), αλλά καλεί την Επιτροπή 
να διευκρινίσει περαιτέρω τα καθήκοντα 
της νέας ΓΔ· έχει ερωτήματα ως προς τη 
συνάρθρωσή της με άλλες δομές, ενεργές 
στον τομέα της αμυντικής πολιτικής και 
υπαγόμενες σε άλλους φορείς (ΕΟΑ, 
ΕΥΕΔ κ.λπ.)·

Or. en

Τροπολογία 483
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Bernard Guetta
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 61 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

61α. υπενθυμίζει ότι η ανάπτυξη νέων 
δομών, όπως ένα Συμβούλιο Ασφαλείας 
της ΕΕ, όπως συνιστούν η Καγκελάριος 
Μέρκελ και ο Πρόεδρος Μακρόν, και 
νέων μεθόδων για τον στενότερο 
συντονισμό εντός της ΕΕ και με τις 
διεθνείς αρχές, θα μπορούσε ενδεχομένως 
να διευκολύνει μια πιο αποτελεσματική 
διαδικασία λήψης αποφάσεων για την 
ΚΕΠΠΑ· θεωρεί ότι, παράλληλα με την 
ανάπτυξη των εν λόγω δομών, θα πρέπει 
να αναπτυχθούν νέοι μηχανισμοί για την 
υποβολή τους σε δημοκρατικό έλεγχο από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Or. fr

Τροπολογία 484
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Martin Horwood

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 61 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

61α. δεσμεύεται να διασφαλίσει τη 
στενή παρακολούθηση και τον στενό 
κοινοβουλευτικό έλεγχο των αποστολών, 
των μέσων και των πρωτοβουλιών που 
αναπτύσσονται στον τομέα της 
ευρωπαϊκής άμυνας· καλεί την ΑΠ/ΥΕ, το 
Συμβούλιο και τις διάφορες 
ενδιαφερόμενες ευρωπαϊκές δομές να 
λογοδοτούν τακτικά ενώπιον της 
υποεπιτροπής σχετικά με την εκτέλεση 
της εντολής τους·

Or. fr
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Τροπολογία 485
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Martin Horwood, Klemen Grošelj

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 61 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

61β. ζητεί την κατάρτιση ευρωπαϊκής 
αμυντικής στρατηγικής ως αναγκαίου 
συμπληρώματος της συνολικής 
στρατηγικής του 2016, με την οποία θα 
συναποτελέσουν ένα πλαίσιο 
προσανατολισμού και προγραμματισμού 
που είναι απαραίτητο για την 
αποτελεσματική εφαρμογή των νέων 
μέσων και εργαλείων·

Or. fr

Τροπολογία 486
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 62

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

62. αναθέτει στον Πρόεδρό του να 
διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, 
στην Επίτροπο Εσωτερικής Αγοράς, στον 
Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο 
Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 
Ασφαλείας, στον Γενικό Γραμματέα του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στον 
Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, στους 
οργανισμούς της Ένωσης που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς του 
διαστήματος, της ασφάλειας και της 
άμυνας, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα 
κοινοβούλια των κρατών μελών.

62. αναθέτει στον Πρόεδρό του να 
διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, 
στην Επίτροπο Εσωτερικής Αγοράς, στον 
Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο 
Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 
Ασφαλείας, στον ΟΑΣΕ, στον Γενικό 
Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών, στον Γενικό Γραμματέα του 
ΝΑΤΟ, στους οργανισμούς της Ένωσης 
που δραστηριοποιούνται στους τομείς του 
διαστήματος, της ασφάλειας και της 
άμυνας, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα 
κοινοβούλια των κρατών μελών.

Or. en


