
AM\1194789EL.docx PE644.930v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

2019/2064(DEC)

16.12.2019

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1 - 15
Σχέδιο γνωμοδότησης
Βαγγέλης Μεϊμαρακησ
(PE643.198v01-00)

Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Εξωτερικής Δράσης
(2019/2064(DEC))



PE644.930v01-00 2/11 AM\1194789EL.docx

EL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1194789EL.docx 3/11 PE644.930v01-00

EL

Τροπολογία 1
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. σημειώνει ότι η Ένωση βρίσκεται 
αντιμέτωπη με ένα διεθνές περιβάλλον 
που ενέχει ολοένα και περισσότερες 
προκλήσεις, με αποτέλεσμα να απαιτείται 
όλο και περισσότερο από αυτήν να 
διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη διεθνή 
σκηνή· επισημαίνει τον κεντρικό ρόλο 
που κατέχει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) στην άσκηση 
της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης 
υπό την καθοδήγηση του Ύπατου 
Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου της 
Επιτροπής· σημειώνει ότι ο ενισχυμένος 
ρόλος της ΕΥΕΔ δε υποστηρίχθηκε από 
αντίστοιχη αύξηση του προσωπικού· 
ζητεί να διατεθούν επαρκείς ανθρώπινοι 
πόροι προκειμένου να μην τεθεί σε 
κίνδυνο η αποτελεσματικότητα της 
Ένωσης ως παγκόσμιου παράγοντα·

1. Σημειώνει ότι τα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται 
αντιμέτωπα με ένα διεθνές περιβάλλον 
που ενέχει ολοένα και περισσότερες 
προκλήσεις, γεγονός που τονίζει την 
ανάγκη για συντονισμένη αντίδραση από 
τα κράτη μέλη αντί συγκεντρωτικής 
πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· ζητεί να διατεθούν 
μειωμένοι πόροι για την ΕΥΕΔ και να 
ενισχυθεί η αυτονομία των κρατών μελών 
όσον αφορά τον καθορισμό της 
εξωτερικής πολιτικής τους·

Or. en

Τροπολογία 2
Urmas Paet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. σημειώνει ότι η ΕΥΕΔ 
διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στη 
διασφάλιση της συνοχής της εξωτερικής 
πολιτικής της ΕΕ· τονίζει επίσης την 
ανάγκη να διατεθούν οι αναγκαίοι πόροι 
για την επιτυχή υλοποίηση μιας 
αποτελεσματικής πολιτικής της ΕΕ για 
την ασφάλεια και την άμυνα·
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Or. en

Τροπολογία 3
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την ΕΥΕΔ να εξετάσει το 
ενδεχόμενο δημιουργίας θέσεων για 
τοπικούς υπαλλήλους αρμόδιους για την 
υποβολή εκθέσεων σχετικά με το 
νομοθετικό έργο σε χώρες στρατηγικού 
ενδιαφέροντος (ιδίως τις υποψήφιες για 
ένταξη χώρες και τις χώρες της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης), 
προκειμένου να ενισχυθούν η κατανόηση 
της γειτονίας από την Ένωση και η 
εναρμόνιση των χωρών αυτών με το 
κεκτημένο·

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 4
Urmas Paet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την ΕΥΕΔ να εξετάσει το 
ενδεχόμενο δημιουργίας θέσεων για 
τοπικούς υπαλλήλους αρμόδιους για την 
υποβολή εκθέσεων σχετικά με το 
νομοθετικό έργο σε χώρες στρατηγικού 
ενδιαφέροντος (ιδίως τις υποψήφιες για 
ένταξη χώρες και τις χώρες της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης), 
προκειμένου να ενισχυθούν η κατανόηση 
της γειτονίας από την Ένωση και η 
εναρμόνιση των χωρών αυτών με το 
κεκτημένο·

2. καλεί την ΕΥΕΔ να δημιουργήσει 
θέσεις για τοπικούς υπαλλήλους 
αρμόδιους για την υποβολή εκθέσεων 
σχετικά με το νομοθετικό έργο σε χώρες 
στρατηγικού ενδιαφέροντος (ιδίως τις 
υποψήφιες για ένταξη χώρες και τις χώρες 
της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης), 
προκειμένου να ενισχυθούν η κατανόηση 
της γειτονίας από την Ένωση και η 
εναρμόνιση των χωρών αυτών με το 
κεκτημένο·
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Or. en

Τροπολογία 5
Νίκος Ανδρουλάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. επισημαίνει ότι τα εντοπισθέντα 
σφάλματα στον τομέα των δημόσιων 
συμβάσεων αφορούσαν την παράβαση 
σημαντικών κανόνων για τις δημόσιες 
συμβάσεις, όπως παρατυπίες στην 
υποβολή ή την αξιολόγηση των 
προσφορών, που επηρέασαν το 
αποτέλεσμα της πρόσκλησης, την 
ουσιαστική αλλαγή αντικειμένου και την 
τεχνητή κατάτμηση συμβάσεων, όπως 
επίσης ελλείψεις στα παραστατικά των 
συμβάσεων· καλεί την ΕΥΕΔ να αναλάβει 
άμεση δράση για την επίλυση αυτών των 
διαπιστωθέντων σφαλμάτων στον τομέα 
των δημόσιων συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 6
Robert Biedroń, Νίκος Ανδρουλάκης, Tanja Fajon, Attila Ara-Kovács, Neena Gill, 
Δημήτρης Παπαδάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. καλεί την ΕΥΕΔ να εφαρμόζει τη 
συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου 
στην κατάρτιση του προϋπολογισμού για 
όλες τις δημόσιες δαπάνες·

Or. en
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Τροπολογία 7
Robert Biedroń, Νίκος Ανδρουλάκης, Tanja Fajon, Attila Ara-Kovács, Neena Gill, 
Δημήτρης Παπαδάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 β. υπενθυμίζει ότι η ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου είναι η 
(επαν)οργάνωση, η βελτίωση, η ανάπτυξη 
και η αξιολόγηση των διαδικασιών 
πολιτικής, έτσι ώστε η πτυχή της 
ισότητας των φύλων να ενσωματώνεται 
σε όλες τις πολιτικές σε όλα τα επίπεδα 
και σε όλα τα στάδια, από τους 
παράγοντες που συμμετέχουν στη χάραξη 
πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 8
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. σημειώνει ότι εξακολουθούν να 
υπάρχουν  ανισορροπίες ως προς την 
εκπροσώπηση των φύλων και 
γεωγραφικές ανισορροπίες στους κόλπους 
του προσωπικού της ΕΥΕΔ, παρά τις 
θετικές τάσεις των τελευταίων ετών· 
επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να 
εξασφαλιστεί ισόρροπη κατανομή του 
προσωπικού όσον αφορά το φύλο και τη 
γεωγραφική προέλευση στις διάφορες 
κατηγορίες και στους διάφορους 
βαθμούς, ιδίως στα μεσαία και ανώτερα 
διοικητικά κλιμάκια· επισημαίνει επίσης 
την υπερεκπροσώπηση των διπλωματών 
των κρατών μελών μεταξύ των 
επικεφαλής των αντιπροσωπειών· ζητεί 
να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες 
για την αντιμετώπιση αυτών των 

3. Σημειώνει ότι οι διπλωματικές 
θέσεις σε όλα τα επίπεδα θα πρέπει να 
πληρούνται μόνο βάσει προσόντων και 
ικανοτήτων, και ότι οποιαδήποτε άλλα 
κριτήρια για την επιλογή και τον 
επακόλουθο διορισμό οδηγούν σε 
κοινωνική μηχανική·
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ανισορροπιών·

Or. en

Τροπολογία 9
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Malik Azmani

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. σημειώνει ότι εξακολουθούν να 
υπάρχουν  ανισορροπίες ως προς την 
εκπροσώπηση των φύλων και γεωγραφικές 
ανισορροπίες στους κόλπους του 
προσωπικού της ΕΥΕΔ, παρά τις θετικές 
τάσεις των τελευταίων ετών· 
επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να 
εξασφαλιστεί ισόρροπη κατανομή του 
προσωπικού όσον αφορά το φύλο και τη 
γεωγραφική προέλευση στις διάφορες 
κατηγορίες και στους διάφορους βαθμούς, 
ιδίως στα μεσαία και ανώτερα διοικητικά 
κλιμάκια· επισημαίνει επίσης την 
υπερεκπροσώπηση των διπλωματών των 
κρατών μελών μεταξύ των επικεφαλής 
των αντιπροσωπειών· ζητεί να 
καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για 
την αντιμετώπιση αυτών των 
ανισορροπιών·

3. σημειώνει ότι εξακολουθούν να 
υπάρχουν ανισορροπίες ως προς την 
εκπροσώπηση των φύλων και γεωγραφικές 
ανισορροπίες στους κόλπους του 
προσωπικού της ΕΥΕΔ, παρά τις θετικές 
τάσεις των τελευταίων ετών· 
επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να 
εξασφαλιστεί ισόρροπη κατανομή του 
προσωπικού όσον αφορά το φύλο και τη 
γεωγραφική προέλευση στις διάφορες 
κατηγορίες και στους διάφορους βαθμούς, 
ιδίως στα μεσαία και ανώτερα διοικητικά 
κλιμάκια· ζητεί να καταβληθούν 
περαιτέρω προσπάθειες για την 
αντιμετώπιση αυτών των ανισορροπιών·

Or. fr

Τροπολογία 10
Sergey Lagodinsky
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. σημειώνει ότι εξακολουθούν να 
υπάρχουν  ανισορροπίες ως προς την 
εκπροσώπηση των φύλων και γεωγραφικές 

3. σημειώνει ότι εξακολουθούν να 
υπάρχουν ανισορροπίες ως προς την 
εκπροσώπηση των φύλων και γεωγραφικές 
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ανισορροπίες στους κόλπους του 
προσωπικού της ΕΥΕΔ, παρά τις θετικές 
τάσεις των τελευταίων ετών· 
επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να 
εξασφαλιστεί ισόρροπη κατανομή του 
προσωπικού όσον αφορά το φύλο και τη 
γεωγραφική προέλευση στις διάφορες 
κατηγορίες και στους διάφορους βαθμούς, 
ιδίως στα μεσαία και ανώτερα διοικητικά 
κλιμάκια· επισημαίνει επίσης την 
υπερεκπροσώπηση των διπλωματών των 
κρατών μελών μεταξύ των επικεφαλής των 
αντιπροσωπειών· ζητεί να καταβληθούν 
περαιτέρω προσπάθειες για την 
αντιμετώπιση αυτών των ανισορροπιών·

ανισορροπίες στους κόλπους του 
προσωπικού της ΕΥΕΔ, παρά τις θετικές 
τάσεις των τελευταίων ετών· 
επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να 
εξασφαλιστεί ισόρροπη κατανομή του 
προσωπικού όσον αφορά το φύλο και τη 
γεωγραφική προέλευση στις διάφορες 
κατηγορίες και στους διάφορους βαθμούς, 
ιδίως στα μεσαία και ανώτερα διοικητικά 
κλιμάκια· εκφράζει την έντονη 
δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι σε 
θέσεις μεσαίων στελεχών στην ΕΥΕΔ, οι 
άνδρες αντιπροσωπεύουν το 75% και οι 
γυναίκες το 25%, σε δε επίπεδο ανώτερων 
διοικητικών στελεχών οι άνδρες 
αντιπροσωπεύουν το 87% ενώ οι γυναίκες 
αντιπροσωπεύουν το 13% του εργατικού 
δυναμικού· καλεί την ΕΥΕΔ να 
επικαιροποιήσει τη στρατηγική της για 
την ισότητα των φύλων και την ισότητα 
ευκαιριών, προκειμένου να 
συμπεριληφθούν συγκεκριμένοι και 
δεσμευτικοί στόχοι όσον αφορά την 
παρουσία των γυναικών σε διευθυντικές 
θέσεις· επισημαίνει επίσης την 
υπερεκπροσώπηση των διπλωματών των 
κρατών μελών μεταξύ των επικεφαλής των 
αντιπροσωπειών· ζητεί να καταβληθούν 
περαιτέρω προσπάθειες για την 
αντιμετώπιση αυτών των ανισορροπιών·

Or. en

Τροπολογία 11
Robert Biedroń, Νίκος Ανδρουλάκης, Tanja Fajon, Attila Ara-Kovács, Neena Gill, 
Δημήτρης Παπαδάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. σημειώνει ότι εξακολουθούν να 
υπάρχουν  ανισορροπίες ως προς την 
εκπροσώπηση των φύλων και γεωγραφικές 
ανισορροπίες στους κόλπους του 
προσωπικού της ΕΥΕΔ, παρά τις θετικές 
τάσεις των τελευταίων ετών· 

3. σημειώνει ότι εξακολουθούν να 
υπάρχουν ανισορροπίες ως προς την 
εκπροσώπηση των φύλων και γεωγραφικές 
ανισορροπίες στους κόλπους του 
προσωπικού της ΕΥΕΔ, παρά τις θετικές 
τάσεις των τελευταίων ετών· 



AM\1194789EL.docx 9/11 PE644.930v01-00

EL

επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να 
εξασφαλιστεί ισόρροπη κατανομή του 
προσωπικού όσον αφορά το φύλο και τη 
γεωγραφική προέλευση στις διάφορες 
κατηγορίες και στους διάφορους βαθμούς, 
ιδίως στα μεσαία και ανώτερα διοικητικά 
κλιμάκια· επισημαίνει επίσης την 
υπερεκπροσώπηση των διπλωματών των 
κρατών μελών μεταξύ των επικεφαλής των 
αντιπροσωπειών· ζητεί να καταβληθούν 
περαιτέρω προσπάθειες για την 
αντιμετώπιση αυτών των ανισορροπιών·

επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να 
εξασφαλιστεί ισόρροπη κατανομή του 
προσωπικού όσον αφορά το φύλο και τη 
γεωγραφική προέλευση στις διάφορες 
κατηγορίες και στους διάφορους βαθμούς, 
ιδίως στα μεσαία και ανώτερα διοικητικά 
κλιμάκια· υπογραμμίζει το γεγονός ότι 
μόνο η βελτίωση της γεωπολιτικής 
ισορροπίας και της ισόρροπης 
εκπροσώπησης των φύλων στην ΕΥΕΔ 
μπορεί να εξασφαλίσει τον ενστερνισμό 
της ξένης δράσης από την Ευρώπη· 
επισημαίνει επίσης την υπερεκπροσώπηση 
των διπλωματών των κρατών μελών 
μεταξύ των επικεφαλής των 
αντιπροσωπειών· ζητεί να καταβληθούν 
περαιτέρω προσπάθειες για την 
αντιμετώπιση αυτών των ανισορροπιών·

Or. en

Τροπολογία 12
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. χαιρετίζει το πρόγραμμα 
βραχυπρόθεσμης απόσπασης μεταξύ της 
ΕΥΕΔ και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου· υπογραμμίζει τον ρόλο της 
στην ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης 
των δομών και των μεθόδων εργασίας 
κάθε θεσμικού οργάνου και, κατά 
συνέπεια, στη βελτίωση της συνεργασίας 
μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων· 
ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ να προωθήσει πιο 
ενεργά το πρόγραμμα αυτό μεταξύ των 
μελών του προσωπικού της, προκειμένου 
να αυξηθεί ο αριθμός των 
συμμετεχόντων· συνιστά να διευρυνθεί 
περαιτέρω το πρόγραμμα διπλωματικής 
ανταλλαγής και απόσπασης μεταξύ της 
ΕΥΕΔ και των διπλωματικών υπηρεσιών 
των κρατών μελών, το οποίο έχει ως 
στόχο να συμβάλει στην ανάπτυξη κοινής 

διαγράφεται·
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διπλωματικής νοοτροπίας.

Or. en

Τροπολογία 13
Robert Biedroń, Νίκος Ανδρουλάκης, Tanja Fajon, Attila Ara-Kovács, Neena Gill, 
Δημήτρης Παπαδάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. τονίζει τη σημασία του 
εμβληματικού εγχειρήματος Ειδική 
Ομάδα East StratCom, της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, ΕΕ κατά 
Disinfo για την καταπολέμηση της 
παραπληροφόρησης, της προπαγάνδας 
και της εξωτερικής επιρροής στη 
γεωπολιτική σκηνή·

Or. en

Τροπολογία 14
Urmas Paet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
καταπολεμάται η προπαγάνδα και να 
ξεσκεπάζεται η παραπληροφόρηση· 
τονίζει τη σημασία της ειδικής ομάδας 
στρατηγικής επικοινωνίας της ΕΥΕΔ και 
ζητεί να της διατεθούν οι αναγκαίοι 
χρηματοδοτικοί και ανθρώπινοι πόροι·

Or. en

Τροπολογία 15
Urmas Paet
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 β. τονίζει την αυξανόμενη σημασία 
της πολιτικής της ΕΕ για την Αρκτική 
και την ανάγκη να ενισχυθεί η αξιοπιστία 
της ΕΕ μεταξύ των εταίρων με την 
εξασφάλιση της σταθερότητας του 
αξιώματος του πρέσβη της ΕΕ στην 
Αρκτική·

Or. en


