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Τροπολογία 1
Lorenzo Cesa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη στρατηγική θαλάσσιας 
ασφάλειας της ΕΕ, της 24ης Ιουνίου 2014,

– έχοντας υπόψη τη στρατηγική θαλάσσιας 
ασφάλειας της ΕΕ, της 24ης Ιουνίου 2014, 
συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου 
δράσης της που εγκρίθηκε στις 18 
Νοεμβρίου 2014,

Or. {EN}en

Τροπολογία 2
Ioan Mircea Pașcu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη στρατηγική θαλάσσιας 
ασφάλειας της ΕΕ, της 24ης Ιουνίου 2014,

– έχοντας υπόψη τη στρατηγική θαλάσσιας 
ασφάλειας της ΕΕ, της 24ης Ιουνίου 2014, 
και το σχέδιο δράσης ως προς τη 
Στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια στη 
θάλασσα, που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο 
του 2014,

Or. {EN}en

Τροπολογία 3
Tunne Kelam

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 18 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 
22ας Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την 
ασφάλεια και την άμυνα στον 
κυβερνοχώρο,

Or. {EN}en

Τροπολογία 4
Neena Gill

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκτιμά ότι το περιβάλλον ασφαλείας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γειτονικών 
χωρών της γίνεται ολοένα πιο ασταθές και 
ευμετάβλητο· θεωρεί ότι ο πόλεμος στην 
Ουκρανία, οι συγκρούσεις στη Συρία και 
στο Ιράκ, με την άνοδο της τρομοκρατικής 
οργάνωσης EIIL, η κρίση στη Λιβύη και η 
τρομοκρατική απειλή στο Σαχέλ 
αποτελούν άμεσες απειλές για την 
ασφάλεια της ΕΕ· θεωρεί, επιπλέον, ότι η 
νέα εστίαση της Αμερικής στην 
αποκατάσταση της ισορροπίας στην 
περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και οι 
επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης 
στους προϋπολογισμούς και τις ικανότητες 
των κρατών μελών εντείνουν την ανάγκη 
να αναλάβει η Ένωση αυξημένες 
αρμοδιότητες για τη δική της ασφάλεια και 
άμυνα·

1. εκτιμά ότι το περιβάλλον ασφαλείας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γειτονικών 
χωρών της γίνεται ολοένα πιο ασταθές και 
ευμετάβλητο· θεωρεί ότι ο πόλεμος στην 
Ουκρανία, οι συγκρούσεις στη Συρία και 
στο Ιράκ, με την άνοδο της τρομοκρατικής 
οργάνωσης EIIL, η κρίση στη Λιβύη και η 
τρομοκρατική απειλή στο Σαχέλ 
αποτελούν άμεσες απειλές για την 
ασφάλεια της ΕΕ· θεωρεί ότι η αύξηση 
της εμπλοκής των ΗΠΑ και της Ρωσίας 
στην Ασία επιβάλλει στην ΕΕ την ανάγκη 
να αναπτύξει μια πιο προορατική 
στρατηγική ασφάλειας για αυτή την 
περιοχή· θεωρεί, επιπλέον, ότι οι 
επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης 
στους προϋπολογισμούς και τις ικανότητες 
των κρατών μελών εντείνουν την ανάγκη 
να αναλάβει η Ένωση αυξημένες 
αρμοδιότητες για τη δική της ασφάλεια και 
άμυνα·

Or. {EN}en

Τροπολογία 5
Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκτιμά ότι το περιβάλλον ασφαλείας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γειτονικών 
χωρών της γίνεται ολοένα πιο ασταθές και 
ευμετάβλητο· θεωρεί ότι ο πόλεμος στην 
Ουκρανία, οι συγκρούσεις στη Συρία και 
στο Ιράκ, με την άνοδο της τρομοκρατικής 
οργάνωσης EIIL, η κρίση στη Λιβύη και η 
τρομοκρατική απειλή στο Σαχέλ 
αποτελούν άμεσες απειλές για την 
ασφάλεια της ΕΕ· θεωρεί, επιπλέον, ότι η 
νέα εστίαση της Αμερικής στην 
αποκατάσταση της ισορροπίας στην 
περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και οι 
επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης 
στους προϋπολογισμούς και τις ικανότητες 
των κρατών μελών εντείνουν την ανάγκη 
να αναλάβει η Ένωση αυξημένες 
αρμοδιότητες για τη δική της ασφάλεια και 
άμυνα·

1. εκτιμά ότι το περιβάλλον ασφαλείας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γειτονικών 
χωρών της γίνεται ολοένα πιο ασταθές και 
ευμετάβλητο· θεωρεί ότι ο πόλεμος στην 
Ουκρανία, οι συγκρούσεις στη Συρία και 
στο Ιράκ, με την άνοδο της τρομοκρατικής 
οργάνωσης EIIL, η κρίση στη Λιβύη και η 
τρομοκρατική απειλή στο Σαχέλ 
αποτελούν άμεσες απειλές για την 
ασφάλεια της ΕΕ· θεωρεί, επιπλέον, ότι η 
νέα εστίαση της Αμερικής στην 
αποκατάσταση της ισορροπίας στην 
περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και οι 
επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης 
στους προϋπολογισμούς και τις ικανότητες 
των κρατών μελών εντείνουν την ανάγκη 
να αναλάβει η Ένωση, συλλογικά και 
συντονισμένα, αυξημένες αρμοδιότητες 
για τη δική της ασφάλεια και άμυνα·

Or. {ES}es

Τροπολογία 6
Tonino Picula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκτιμά ότι το περιβάλλον ασφαλείας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γειτονικών 
χωρών της γίνεται ολοένα πιο ασταθές και 
ευμετάβλητο· θεωρεί ότι ο πόλεμος στην 
Ουκρανία, οι συγκρούσεις στη Συρία και 
στο Ιράκ, με την άνοδο της τρομοκρατικής 
οργάνωσης EIIL, η κρίση στη Λιβύη και η 
τρομοκρατική απειλή στο Σαχέλ 
αποτελούν άμεσες απειλές για την 
ασφάλεια της ΕΕ· θεωρεί, επιπλέον, ότι η 

1. εκτιμά ότι το περιβάλλον ασφαλείας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γειτονικών 
χωρών της γίνεται ολοένα πιο ασταθές και 
ευμετάβλητο λόγω του μεγάλου αριθμού 
μακροχρόνιων αλλά και αναδυόμενων 
προκλήσεων ως προς την ασφάλεια· 
θεωρεί ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι 
συγκρούσεις στη Συρία και στο Ιράκ, με 
την άνοδο της τρομοκρατικής οργάνωσης 
EIIL, η κρίση στη Λιβύη και η 
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νέα εστίαση της Αμερικής στην 
αποκατάσταση της ισορροπίας στην 
περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και οι 
επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης 
στους προϋπολογισμούς και τις ικανότητες 
των κρατών μελών εντείνουν την ανάγκη
να αναλάβει η Ένωση αυξημένες 
αρμοδιότητες για τη δική της ασφάλεια και 
άμυνα·

τρομοκρατική απειλή στο Σαχέλ 
αποτελούν άμεσες απειλές για την 
ασφάλεια της ΕΕ· θεωρεί, επιπλέον, ότι η 
νέα εστίαση της Αμερικής στην 
αποκατάσταση της ισορροπίας στην 
περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και οι 
επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης 
στους προϋπολογισμούς και τις ικανότητες 
των κρατών μελών καταδεικνύουν πόσο 
σημαντικό είναι να αναλάβει η Ένωση 
αυξημένες αρμοδιότητες για τη δική της 
ασφάλεια και άμυνα·

Or. {EN}en

Τροπολογία 7
Lorenzo Cesa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκτιμά ότι το περιβάλλον ασφαλείας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γειτονικών 
χωρών της γίνεται ολοένα πιο ασταθές και 
ευμετάβλητο· θεωρεί ότι ο πόλεμος στην 
Ουκρανία, οι συγκρούσεις στη Συρία και 
στο Ιράκ, με την άνοδο της τρομοκρατικής 
οργάνωσης EIIL, η κρίση στη Λιβύη και η 
τρομοκρατική απειλή στο Σαχέλ 
αποτελούν άμεσες απειλές για την 
ασφάλεια της ΕΕ· θεωρεί, επιπλέον, ότι η 
νέα εστίαση της Αμερικής στην 
αποκατάσταση της ισορροπίας στην 
περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και οι 
επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης 
στους προϋπολογισμούς και τις ικανότητες 
των κρατών μελών εντείνουν την ανάγκη 
να αναλάβει η Ένωση αυξημένες 
αρμοδιότητες για τη δική της ασφάλεια και 
άμυνα·

1. εκτιμά ότι το περιβάλλον ασφαλείας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γειτονικών 
χωρών της γίνεται ολοένα πιο ασταθές και 
ευμετάβλητο· θεωρεί ότι ο πόλεμος στην 
Ουκρανία, οι συγκρούσεις στη Συρία και 
στο Ιράκ, με την άνοδο της τρομοκρατικής 
οργάνωσης EIIL, η κρίση στη Λιβύη και η 
τρομοκρατική απειλή στο Σαχέλ και στο 
Κέρας της Αφρικής αποτελούν άμεσες 
απειλές για την ασφάλεια της ΕΕ· θεωρεί, 
επιπλέον, ότι η νέα εστίαση της Αμερικής 
στην αποκατάσταση της ισορροπίας στην 
περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και οι 
επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης 
στους προϋπολογισμούς και τις ικανότητες 
των κρατών μελών εντείνουν την ανάγκη 
να αναλάβει η Ένωση αυξημένες 
αρμοδιότητες για τη δική της ασφάλεια και 
άμυνα·

Or. {EN}en
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Τροπολογία 8
Ioan Mircea Pașcu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκτιμά ότι το περιβάλλον ασφαλείας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γειτονικών 
χωρών της γίνεται ολοένα πιο ασταθές και 
ευμετάβλητο· θεωρεί ότι ο πόλεμος στην 
Ουκρανία, οι συγκρούσεις στη Συρία και 
στο Ιράκ, με την άνοδο της τρομοκρατικής 
οργάνωσης EIIL, η κρίση στη Λιβύη και η 
τρομοκρατική απειλή στο Σαχέλ 
αποτελούν άμεσες απειλές για την 
ασφάλεια της ΕΕ· θεωρεί, επιπλέον, ότι η 
νέα εστίαση της Αμερικής στην 
αποκατάσταση της ισορροπίας στην 
περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και οι 
επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης 
στους προϋπολογισμούς και τις ικανότητες 
των κρατών μελών εντείνουν την ανάγκη 
να αναλάβει η Ένωση αυξημένες 
αρμοδιότητες για τη δική της ασφάλεια και 
άμυνα·

1. εκτιμά ότι το περιβάλλον ασφαλείας 
των γειτονικών χωρών στα ανατολικά και 
νότια της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει 
επιδεινωθεί σημαντικά και γίνεται ολοένα 
πιο ασταθές και ευμετάβλητο· θεωρεί ότι η 
σύγκρουση στην ανατολική Ουκρανία, οι 
συγκρούσεις στη Συρία και στο Ιράκ, με 
την άνοδο της τρομοκρατικής οργάνωσης 
EIIL, η κρίση στη Λιβύη και η 
τρομοκρατική απειλή στο Σαχέλ 
αποτελούν άμεσες απειλές για την 
ασφάλεια της ΕΕ· θεωρεί ότι οι 
εσωτερικές και οι εξωτερικές προκλήσεις 
για την ευρωπαϊκή ασφάλεια είναι στενά 
συνδεδεμένες· θεωρεί, επιπλέον, ότι η νέα 
εστίαση της Αμερικής στην αποκατάσταση 
της ισορροπίας στην περιοχή Ασίας-
Ειρηνικού και οι επιπτώσεις της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης στους 
προϋπολογισμούς άμυνας και τις 
ικανότητες άμυνας των κρατών μελών 
εντείνουν την ανάγκη να αναλάβουν η 
Ένωση και τα κράτη μέλη αυξημένες 
αρμοδιότητες για τη δική τους ασφάλεια 
και άμυνα·

Or. {EN}en

Τροπολογία 9
Mariya Gabriel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκτιμά ότι το περιβάλλον ασφαλείας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γειτονικών 

1. εκτιμά ότι το περιβάλλον ασφαλείας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γειτονικών 
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χωρών της γίνεται ολοένα πιο ασταθές και 
ευμετάβλητο· θεωρεί ότι ο πόλεμος στην 
Ουκρανία, οι συγκρούσεις στη Συρία και 
στο Ιράκ, με την άνοδο της τρομοκρατικής 
οργάνωσης EIIL, η κρίση στη Λιβύη και η 
τρομοκρατική απειλή στο Σαχέλ 
αποτελούν άμεσες απειλές για την 
ασφάλεια της ΕΕ· θεωρεί, επιπλέον, ότι η 
νέα εστίαση της Αμερικής στην 
αποκατάσταση της ισορροπίας στην 
περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και οι 
επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης 
στους προϋπολογισμούς και τις ικανότητες 
των κρατών μελών εντείνουν την ανάγκη 
να αναλάβει η Ένωση αυξημένες 
αρμοδιότητες για τη δική της ασφάλεια και 
άμυνα·

χωρών της γίνεται ολοένα πιο ασταθές και 
ευμετάβλητο· θεωρεί ότι ο πόλεμος στην 
Ουκρανία, οι συγκρούσεις στη Συρία και 
στο Ιράκ, με την άνοδο της τρομοκρατικής 
οργάνωσης EIIL, η κρίση στη Λιβύη και η 
τρομοκρατική απειλή στο Σαχέλ 
αποτελούν άμεσες απειλές για την 
ασφάλεια της ΕΕ· τονίζει ότι η 
στρατηγική της ΕΕ για το Σαχέλ θα 
πρέπει να καθορίσει με μεγαλύτερη 
σαφήνεια τις προτεραιότητες και να 
επικαιροποιήσει εκ νέου τις κοινές 
δράσεις ανάμεσα στην Ευρώπη, τη 
Μεσόγειο και την αφρικανική 
ήπειρο· θεωρεί, επιπλέον, ότι η νέα 
εστίαση της Αμερικής στην αποκατάσταση 
της ισορροπίας στην περιοχή Ασίας-
Ειρηνικού και οι επιπτώσεις της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης στους 
προϋπολογισμούς και τις ικανότητες των 
κρατών μελών εντείνουν την ανάγκη να 
αναλάβει η Ένωση αυξημένες 
αρμοδιότητες για τη δική της ασφάλεια και 
άμυνα·

Or. {FR}fr

Τροπολογία 10
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκτιμά ότι το περιβάλλον ασφαλείας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γειτονικών 
χωρών της γίνεται ολοένα πιο ασταθές και 
ευμετάβλητο· θεωρεί ότι ο πόλεμος στην 
Ουκρανία, οι συγκρούσεις στη Συρία και 
στο Ιράκ, με την άνοδο της τρομοκρατικής 
οργάνωσης EIIL, η κρίση στη Λιβύη και η 
τρομοκρατική απειλή στο Σαχέλ 
αποτελούν άμεσες απειλές για την 
ασφάλεια της ΕΕ· θεωρεί, επιπλέον, ότι η 
νέα εστίαση της Αμερικής στην 

1. εκτιμά ότι το περιβάλλον ασφαλείας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γειτονικών 
χωρών της γίνεται ολοένα πιο ασταθές και 
ευμετάβλητο· θεωρεί ότι ο πόλεμος στην 
Ουκρανία, οι συγκρούσεις στη Συρία και 
στο Ιράκ, με την άνοδο της τρομοκρατικής 
οργάνωσης EIIL, η κρίση στη Λιβύη και η 
τρομοκρατική απειλή στο Σαχέλ 
αποτελούν άμεσες απειλές για την 
ασφάλεια της ΕΕ· τονίζει ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση θα αντιμετωπίσει 
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αποκατάσταση της ισορροπίας στην 
περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και οι 
επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης 
στους προϋπολογισμούς και τις ικανότητες 
των κρατών μελών εντείνουν την ανάγκη 
να αναλάβει η Ένωση αυξημένες 
αρμοδιότητες για τη δική της ασφάλεια και 
άμυνα·

αποτελεσματικά τις νέες προκλήσεις για 
την ασφάλεια μόνο αν οι δομές της και τα 
κράτη μέλη της συνεργαστούν 
καταβάλλοντας μια κοινή και πραγματικά 
συντονισμένη προσπάθεια στο πλαίσιο 
της ΚΕΠΠΑ/ΚΠΠΑ· θεωρεί, επιπλέον, ότι 
η νέα εστίαση της Αμερικής στην 
αποκατάσταση της ισορροπίας στην 
περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και οι 
επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης 
στους προϋπολογισμούς και τις ικανότητες 
των κρατών μελών εντείνουν την ανάγκη 
να αναλάβει η Ένωση αυξημένες 
αρμοδιότητες για τη δική της ασφάλεια και 
άμυνα·

Or. {EN}en

Τροπολογία 11
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκτιμά ότι το περιβάλλον ασφαλείας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γειτονικών 
χωρών της γίνεται ολοένα πιο ασταθές και 
ευμετάβλητο· θεωρεί ότι ο πόλεμος στην 
Ουκρανία, οι συγκρούσεις στη Συρία και 
στο Ιράκ, με την άνοδο της τρομοκρατικής 
οργάνωσης EIIL, η κρίση στη Λιβύη και η 
τρομοκρατική απειλή στο Σαχέλ 
αποτελούν άμεσες απειλές για την 
ασφάλεια της ΕΕ· θεωρεί, επιπλέον, ότι η 
νέα εστίαση της Αμερικής στην 
αποκατάσταση της ισορροπίας στην 
περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και οι 
επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής 
κρίσης στους προϋπολογισμούς και τις 
ικανότητες των κρατών μελών εντείνουν 
την ανάγκη να αναλάβει η Ένωση 
αυξημένες αρμοδιότητες για τη δική της 
ασφάλεια και άμυνα·

1. εκτιμά ότι το περιβάλλον ασφαλείας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γειτονικών 
χωρών της γίνεται ολοένα πιο ασταθές και 
ευμετάβλητο· θεωρεί ότι ο πόλεμος στην 
Ουκρανία, οι συγκρούσεις στη Συρία και 
στο Ιράκ, με την άνοδο της τρομοκρατικής 
οργάνωσης EIIL, η κρίση στη Λιβύη και η 
τρομοκρατική απειλή στο Σαχέλ 
αποτελούν άμεσες απειλές για την 
ασφάλεια της ΕΕ· θεωρεί, επιπλέον, ότι οι 
εν λόγω πολλαπλές απειλές ενισχύουν τη 
θεμελιώδη σημασία της εταιρικής σχέσης 
της Ένωσης με το NATO και της 
δέσμευσης για τη διατλαντική συμμαχία·
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Or. {EN}en

Τροπολογία 12
Davor Ivo Stier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκτιμά ότι το περιβάλλον ασφαλείας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γειτονικών 
χωρών της γίνεται ολοένα πιο ασταθές και 
ευμετάβλητο· θεωρεί ότι ο πόλεμος στην 
Ουκρανία, οι συγκρούσεις στη Συρία και 
στο Ιράκ, με την άνοδο της τρομοκρατικής 
οργάνωσης EIIL, η κρίση στη Λιβύη και η 
τρομοκρατική απειλή στο Σαχέλ 
αποτελούν άμεσες απειλές για την 
ασφάλεια της ΕΕ· θεωρεί, επιπλέον, ότι η 
νέα εστίαση της Αμερικής στην 
αποκατάσταση της ισορροπίας στην 
περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και οι 
επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης 
στους προϋπολογισμούς και τις ικανότητες 
των κρατών μελών εντείνουν την ανάγκη 
να αναλάβει η Ένωση αυξημένες 
αρμοδιότητες για τη δική της ασφάλεια και 
άμυνα·

1. εκτιμά ότι το περιβάλλον ασφαλείας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γειτονικών 
χωρών της γίνεται ολοένα πιο ασταθές και 
ευμετάβλητο· θεωρεί ότι ο πόλεμος στην 
Ουκρανία, οι συγκρούσεις στη Συρία και 
στο Ιράκ, με την άνοδο της τρομοκρατικής 
οργάνωσης EIIL, η κρίση στη Λιβύη και οι 
τρομοκρατικές απειλές στην Αφρική, και 
ιδίως στο Σαχέλ, αποτελούν άμεσες 
απειλές για την ασφάλεια της ΕΕ· θεωρεί, 
επιπλέον, ότι η νέα εστίαση της Αμερικής 
στην αποκατάσταση της ισορροπίας στην 
περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και οι 
επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης 
στους προϋπολογισμούς και τις ικανότητες 
των κρατών μελών εντείνουν την ανάγκη 
να αναλάβει η Ένωση αυξημένες 
αρμοδιότητες για τη δική της ασφάλεια και 
άμυνα·

Or. {EN}en

Τροπολογία 13
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκτιμά ότι το περιβάλλον ασφαλείας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γειτονικών 
χωρών της γίνεται ολοένα πιο ασταθές και 
ευμετάβλητο· θεωρεί ότι ο πόλεμος στην 

1. εκτιμά ότι το περιβάλλον ασφαλείας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γειτονικών 
χωρών της γίνεται ολοένα πιο ασταθές και 
ευμετάβλητο· θεωρεί ότι ο πόλεμος στην 
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Ουκρανία, οι συγκρούσεις στη Συρία και 
στο Ιράκ, με την άνοδο της τρομοκρατικής 
οργάνωσης EIIL, η κρίση στη Λιβύη και η 
τρομοκρατική απειλή στο Σαχέλ 
αποτελούν άμεσες απειλές για την 
ασφάλεια της ΕΕ· θεωρεί, επιπλέον, ότι η 
νέα εστίαση της Αμερικής στην 
αποκατάσταση της ισορροπίας στην 
περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και οι 
επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης 
στους προϋπολογισμούς και τις ικανότητες 
των κρατών μελών εντείνουν την ανάγκη 
να αναλάβει η Ένωση αυξημένες 
αρμοδιότητες για τη δική της ασφάλεια και 
άμυνα·

Ουκρανία, οι συγκρούσεις στη Συρία και 
στο Ιράκ, με την άνοδο της τρομοκρατικής 
οργάνωσης EIIL, η κρίση στη Λιβύη και η 
τρομοκρατική απειλή στο Σαχέλ 
αποτελούν άμεσες, σοβαρές απειλές για 
την ασφάλεια της ΕΕ· θεωρεί, επιπλέον, 
ότι η νέα εστίαση της Αμερικής στην 
αποκατάσταση της ισορροπίας στην 
περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και οι 
επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης 
στους προϋπολογισμούς και τις ικανότητες 
των κρατών μελών εντείνουν την ανάγκη 
να αναλάβει η Ένωση αυξημένες 
αρμοδιότητες για τη δική της ασφάλεια και 
άμυνα· στο πλαίσιο του τρέχοντος 
διεθνούς περιβάλλοντος, που 
χαρακτηρίζεται από διομαδικές και 
διαθρησκευτικές συγκρούσεις, ιδίως στην 
περιοχή της Μέσης Ανατολής, καθώς και 
από τρομοκρατικές ενέργειες οι οποίες 
εκτελούνται, μεταξύ άλλων, στο έδαφος 
ευρωπαϊκών κρατών και φαίνεται ότι 
έχουν ως κίνητρο θρησκευτικούς λόγους, 
πρέπει επειγόντως να συνεργαστούμε 
εποικοδομητικά, τόσο τα κράτη μέλη 
μεταξύ μας, όσο και με εξωτερικούς 
εταίρους, ενάντια σε κάθε στόχο που 
εμπλέκεται σε τρομοκρατικές ενέργειες·

Or. {EN}en

Τροπολογία 14
Marek Jurek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1a. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για 
τις κλιμακούμενες και υπολογισμένα 
εκφοβιστικές ενέργειες της Ρωσίας κατά 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
που έχουν πάρει, μεταξύ άλλων, διάφορες 
μορφές στρατιωτικών ασκήσεων μεγάλης 
κλίμακας που διεξάγονται πολύ κοντά 
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στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
περιλαμβάνουν επίσης τη χρήση 
πυρηνικών όπλων κατά ορισμένων μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ·
εκφράζει επίσης την έντονη ανησυχία του 
για τις πολυάριθμες επιδεικτικές πτήσεις 
ρωσικών στρατιωτικών αεροσκαφών 
κοντά στον εναέριο χώρο πολλών μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, 
οι οποίες συντείνουν στην κλιμάκωση της 
έντασης και συνιστούν απειλή για την 
ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας·

Or. {EN}en

Τροπολογία 15
Jonás Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. τονίζει ότι η παγκόσμια 
πραγματικότητα και οι παγκόσμιες 
προκλήσεις δείχνουν ότι τα όρια μεταξύ 
της εξωτερικής και της εσωτερικής 
ασφάλειας συγχέονται ολοένα και 
περισσότερο και ότι η ΚΠΑΑ πρέπει να 
αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο μιας 
ολοκληρωμένης πολιτικής ασφάλειας και 
άμυνας· υπογραμμίζει την ανάγκη 
κατάρτισης μακροπρόθεσμων 
στρατηγικών και ενίσχυσης της 
ικανότητας άμεσης ανταπόκρισης της 
ΕΕ·

Or. {ES}es

Τροπολογία 16
Marek Jurek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για 
τη διατήρηση και τον εκσυγχρονισμό του 
οπλοστασίου τακτικών πυρηνικών 
κεφαλών της Ρωσίας, το οποίο είναι κατά 
πολύ μεγαλύτερο από το αντίστοιχο 
οπλοστάσιο του ΝΑΤΟ, για τον ρόλο που 
διαδραματίζει αυτός ο παράγοντας στο 
στρατιωτικό δόγμα της χώρας, καθώς 
και για τις ενδείξεις παραβίασης της 
Συνθήκης για τα πυρηνικά όπλα μέσου 
βεληνεκούς (INF) από τη Ρωσία, 
ενδεχόμενο που θα συνιστούσε σοβαρή 
απειλή για την Ευρώπη και άλλες 
γειτονικές χώρες της Ρωσίας·

Or. {EN}en

Τροπολογία 17
Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκτιμά ότι αυτός ο βαθμός ανασφάλειας 
στα σύνορα και στις χώρες που γειτνιάζουν 
με την Ευρωπαϊκή Ένωση παρατηρείται 
για πρώτη φορά από τότε που εκπονήθηκε 
η ΕΠΑΑ/ΚΠΑΑ στα τέλη της δεκαετίας 
του 1990· εκφράζει την ανησυχία του διότι 
η ΕΕ δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει 
αποφασιστικά τις εν λόγω απειλές και 
πολύ συχνά περιορίζεται στις 
πρωτοβουλίες ενός ή περισσοτέρων 
κρατών μελών ή σε ad hoc συμμαχίες στις 
οποίες δεν διαδραματίζει παρά μόνον έναν 
περιθωριακό ή υποστηρικτικό ρόλο·

2. εκτιμά ότι αυτός ο βαθμός ανασφάλειας 
στα σύνορα και στις χώρες που γειτνιάζουν 
με την Ευρωπαϊκή Ένωση παρατηρείται 
για πρώτη φορά από τότε που εκπονήθηκε 
η ΕΠΑΑ/ΚΠΑΑ στα τέλη της δεκαετίας 
του 1990· εκφράζει την ανησυχία του διότι 
η ΕΕ δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει 
συλλογικά και αποφασιστικά τις εν λόγω 
απειλές και πολύ συχνά περιορίζεται στις 
πρωτοβουλίες ενός ή περισσοτέρων 
κρατών μελών ή σε ad hoc συμμαχίες στις 
οποίες δεν διαδραματίζει παρά μόνον έναν 
περιθωριακό ή υποστηρικτικό ρόλο·

Or. {ES}es
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Τροπολογία 18
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκτιμά ότι αυτός ο βαθμός ανασφάλειας 
στα σύνορα και στις χώρες που γειτνιάζουν 
με την Ευρωπαϊκή Ένωση παρατηρείται 
για πρώτη φορά από τότε που εκπονήθηκε 
η ΕΠΑΑ/ΚΠΑΑ στα τέλη της δεκαετίας 
του 1990· εκφράζει την ανησυχία του 
διότι η ΕΕ δεν είναι σε θέση να 
αντιμετωπίσει αποφασιστικά τις εν λόγω 
απειλές και πολύ συχνά περιορίζεται στις 
πρωτοβουλίες ενός ή περισσοτέρων 
κρατών μελών ή σε ad hoc συμμαχίες στις 
οποίες δεν διαδραματίζει παρά μόνον 
έναν περιθωριακό ή υποστηρικτικό ρόλο·

2. εκτιμά ότι αυτός ο βαθμός ανασφάλειας 
στα σύνορα και στις χώρες που γειτνιάζουν 
με την Ευρωπαϊκή Ένωση παρατηρείται 
για πρώτη φορά από τότε που εκπονήθηκε 
η ΕΠΑΑ/ΚΠΑΑ στα τέλη της δεκαετίας 
του 1990· σημειώνει ότι η ΕΕ δεν 
κατάφερε να αντιμετωπίσει αποφασιστικά 
τις εν λόγω απειλές και έχει βασιστεί στις 
πρωτοβουλίες ενός ή περισσοτέρων 
κρατών μελών ή σε ad hoc συμμαχίες·

Or. {EN}en

Τροπολογία 19
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκτιμά ότι αυτός ο βαθμός ανασφάλειας 
στα σύνορα και στις χώρες που γειτνιάζουν 
με την Ευρωπαϊκή Ένωση παρατηρείται 
για πρώτη φορά από τότε που εκπονήθηκε 
η ΕΠΑΑ/ΚΠΑΑ στα τέλη της δεκαετίας 
του 1990· εκφράζει την ανησυχία του διότι 
η ΕΕ δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει 
αποφασιστικά τις εν λόγω απειλές και 
πολύ συχνά περιορίζεται στις 
πρωτοβουλίες ενός ή περισσοτέρων 
κρατών μελών ή σε ad hoc συμμαχίες στις 
οποίες δεν διαδραματίζει παρά μόνον έναν 
περιθωριακό ή υποστηρικτικό ρόλο·

2. εκτιμά ότι αυτός ο βαθμός ανασφάλειας 
στα σύνορα και στις χώρες που γειτνιάζουν 
με την Ευρωπαϊκή Ένωση παρατηρείται 
για πρώτη φορά από τότε που εκπονήθηκε 
η ΕΠΑΑ/ΚΠΑΑ στα τέλη της δεκαετίας 
του 1990· εκφράζει την ανησυχία του διότι 
η ΕΕ δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει 
αποφασιστικά τις εν λόγω απειλές και 
πολύ συχνά περιορίζεται στις 
πρωτοβουλίες ενός ή περισσοτέρων 
κρατών μελών ή σε ad hoc συμμαχίες στις 
οποίες δεν διαδραματίζει παρά μόνον έναν 
περιθωριακό ή υποστηρικτικό ρόλο· 
αυξάνοντας τον συντονισμό κατά την 
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ανάλυση και τη διάδοση των μυστικών 
πληροφοριών και της ενημέρωσης που 
διαθέτει η ΕΕ, θα βελτιωθεί η ικανότητά 
μας να προλαμβάνουμε και να αντιδρούμε 
αποτελεσματικότερα στις κρίσεις·

Or. {EN}en

Τροπολογία 20
Marietje Schaake, Jozo Radoš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2a. σημειώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
είναι μια κοινότητα αξιών και έχει 
καθήκον να προστατεύει τις εν λόγω 
αξίες εκτός των συνόρων της, 
εστιάζοντας στα ανθρώπινα δικαιώματα 
και στις θεμελιώδεις ελευθερίες· 
υπενθυμίζει ότι, σε αυτό το πλαίσιο, η 
χρήση βίας πρέπει να αποτελεί έσχατη 
λύση για την επίτευξη του εν λόγω 
στόχου·

Or. {EN}en

Τροπολογία 21
Jonás Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της 
πρέπει επειγόντως να προσαρμοστούν σε 
αυτές τις νέες προκλήσεις ασφάλειας, ιδίως 
μέσω της αποτελεσματικής χρήσης των 
υφιστάμενων μέσων της ΚΠΑΑ, μέσω 
μεγαλύτερου συντονισμού μεταξύ των 
εθνικών δράσεων και, κατά περίπτωση, 

3. θεωρεί ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της 
πρέπει επειγόντως να προσδιορίσουν από 
κοινού τα γεωστρατηγικά σενάρια και να
προσαρμοστούν σε αυτές τις νέες 
προκλήσεις ασφάλειας, ιδίως μέσω της 
αποτελεσματικής χρήσης των υφιστάμενων 
μέσων της ΚΠΑΑ, μέσω μεγαλύτερου 
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μέσω της ρεαλιστικής και ευέλικτης 
θέσπισης νέων μηχανισμών έκφρασης της 
ευρωπαϊκής αλληλεγγύης·

συντονισμού μεταξύ των εθνικών δράσεων 
και, κατά περίπτωση, μέσω της 
ρεαλιστικής και ευέλικτης θέσπισης νέων 
μηχανισμών έκφρασης της ευρωπαϊκής 
αλληλεγγύης·

Or. {ES}es

Τροπολογία 22
Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της 
πρέπει επειγόντως να προσαρμοστούν σε 
αυτές τις νέες προκλήσεις ασφάλειας, ιδίως 
μέσω της αποτελεσματικής χρήσης των 
υφιστάμενων μέσων της ΚΠΑΑ, μέσω 
μεγαλύτερου συντονισμού μεταξύ των 
εθνικών δράσεων και, κατά περίπτωση, 
μέσω της ρεαλιστικής και ευέλικτης 
θέσπισης νέων μηχανισμών έκφρασης της 
ευρωπαϊκής αλληλεγγύης·

3. θεωρεί ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της 
πρέπει επειγόντως να προσαρμοστούν σε 
αυτές τις νέες προκλήσεις ασφάλειας, ιδίως 
μέσω της αποτελεσματικής χρήσης των 
υφιστάμενων μέσων της ΚΠΑΑ και της 
βελτιωμένης σύνδεσής τους με τα 
εργαλεία εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, 
με την ανθρωπιστική βοήθεια που 
παρέχει και με την αναπτυξιακή της 
πολιτική, μέσω μεγαλύτερου συντονισμού 
μεταξύ των εθνικών δράσεων και, κατά 
περίπτωση, μέσω της ρεαλιστικής και 
ευέλικτης θέσπισης νέων μηχανισμών 
έκφρασης της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης·

Or. {EN}en

Τροπολογία 23
Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της 
πρέπει επειγόντως να προσαρμοστούν σε 
αυτές τις νέες προκλήσεις ασφάλειας, ιδίως 

3. θεωρεί ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της 
πρέπει επειγόντως να προσαρμοστούν σε 
αυτές τις νέες προκλήσεις ασφάλειας, ιδίως 
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μέσω της αποτελεσματικής χρήσης των 
υφιστάμενων μέσων της ΚΠΑΑ, μέσω 
μεγαλύτερου συντονισμού μεταξύ των 
εθνικών δράσεων και, κατά περίπτωση,
μέσω της ρεαλιστικής και ευέλικτης 
θέσπισης νέων μηχανισμών έκφρασης της 
ευρωπαϊκής αλληλεγγύης·

μέσω της αποτελεσματικής χρήσης των 
υφιστάμενων μέσων της ΚΠΑΑ, μέσω 
μεγαλύτερου συντονισμού μεταξύ των 
εθνικών δράσεων και μέσω της 
ρεαλιστικής και ευέλικτης θέσπισης νέων 
μηχανισμών προώθησης της 
στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των 
κρατών μελών·

Or. {ES}es

Τροπολογία 24
Tonino Picula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της 
πρέπει επειγόντως να προσαρμοστούν σε 
αυτές τις νέες προκλήσεις ασφάλειας, ιδίως 
μέσω της αποτελεσματικής χρήσης των 
υφιστάμενων μέσων της ΚΠΑΑ, μέσω 
μεγαλύτερου συντονισμού μεταξύ των 
εθνικών δράσεων και, κατά περίπτωση, 
μέσω της ρεαλιστικής και ευέλικτης 
θέσπισης νέων μηχανισμών έκφρασης της 
ευρωπαϊκής αλληλεγγύης·

3. θεωρεί ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της 
πρέπει επειγόντως να προσαρμοστούν σε 
αυτές τις νέες προκλήσεις ασφάλειας, ιδίως 
μέσω της αποτελεσματικής χρήσης της 
υφιστάμενης ΚΠΑΑ εστιάζοντας 
ιδιαιτέρως στο πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ 
για την άμυνα στον κυβερνοχώρο, μέσω 
της ενίσχυσης των συνδέσεων μεταξύ της 
εξωτερικής και της εσωτερικής 
ασφάλειας, μέσω μεγαλύτερου 
συντονισμού μεταξύ των εθνικών δράσεων 
και, κατά περίπτωση, μέσω της 
ρεαλιστικής και ευέλικτης θέσπισης νέων 
μηχανισμών έκφρασης της ευρωπαϊκής 
αλληλεγγύης·

Or. {EN}en

Τροπολογία 25
Mariya Gabriel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της 
πρέπει επειγόντως να προσαρμοστούν σε 
αυτές τις νέες προκλήσεις ασφάλειας, ιδίως 
μέσω της αποτελεσματικής χρήσης των 
υφιστάμενων μέσων της ΚΠΑΑ, μέσω 
μεγαλύτερου συντονισμού μεταξύ των 
εθνικών δράσεων και, κατά περίπτωση, 
μέσω της ρεαλιστικής και ευέλικτης 
θέσπισης νέων μηχανισμών έκφρασης της 
ευρωπαϊκής αλληλεγγύης·

3. θεωρεί ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της 
πρέπει επειγόντως να προσαρμοστούν σε 
αυτές τις νέες προκλήσεις ασφάλειας, ιδίως 
μέσω της αποτελεσματικής χρήσης των 
υφιστάμενων μέσων της ΚΠΑΑ, μέσω 
μεγαλύτερου συντονισμού μεταξύ των 
εθνικών δράσεων και, κατά περίπτωση, 
μέσω της ρεαλιστικής και ευέλικτης 
θέσπισης νέων μηχανισμών έκφρασης της 
ευρωπαϊκής αλληλεγγύης· ζητεί την 
εφαρμογή πραγματικής διπλωματίας σε 
σχέση με τη μετανάστευση προκειμένου 
να καταστούν περισσότερο συνεκτικές οι 
εσωτερικές και οι εξωτερικές πολιτικές 
της ΕΕ·

Or. {FR}fr

Τροπολογία 26
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της 
πρέπει επειγόντως να προσαρμοστούν σε 
αυτές τις νέες προκλήσεις ασφάλειας, ιδίως 
μέσω της αποτελεσματικής χρήσης των 
υφιστάμενων μέσων της ΚΠΑΑ, μέσω 
μεγαλύτερου συντονισμού μεταξύ των 
εθνικών δράσεων και, κατά περίπτωση, 
μέσω της ρεαλιστικής και ευέλικτης 
θέσπισης νέων μηχανισμών έκφρασης της 
ευρωπαϊκής αλληλεγγύης·

3. θεωρεί ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της 
πρέπει επειγόντως να προσαρμοστούν σε 
αυτές τις νέες προκλήσεις ασφάλειας, ιδίως 
μέσω της αποτελεσματικής χρήσης των 
υφιστάμενων μέσων της ΚΠΑΑ, μέσω 
μεγαλύτερου συντονισμού των εθνικών 
δράσεων και της συγκέντρωσης πόρων
και, κατά περίπτωση, μέσω της 
ρεαλιστικής και ευέλικτης θέσπισης νέων 
μηχανισμών έκφρασης της ευρωπαϊκής 
αλληλεγγύης· φρονεί, συνεπώς, ότι πρέπει 
να σημειωθεί σημαντική πρόοδος ως 
προς την αποτελεσματική συνεργασία, 
διάρθρωση και ανταλλαγή μυστικών 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, 
υπό την ηγεσία και τον συντονισμό της 
ΥΕ/ΑΕ·
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Or. {EN}en

Τροπολογία 27
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της 
πρέπει επειγόντως να προσαρμοστούν σε 
αυτές τις νέες προκλήσεις ασφάλειας, 
ιδίως μέσω της αποτελεσματικής χρήσης 
των υφιστάμενων μέσων της ΚΠΑΑ, 
μέσω μεγαλύτερου συντονισμού μεταξύ 
των εθνικών δράσεων και, κατά 
περίπτωση, μέσω της ρεαλιστικής και 
ευέλικτης θέσπισης νέων μηχανισμών 
έκφρασης της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης·

3. θεωρεί ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της 
πρέπει επειγόντως να προσαρμοστούν σε 
αυτές τις νέες προκλήσεις ασφάλειας και, 
κατά περίπτωση, να συντονίσουν 
στενότερα τις εθνικές δράσεις μεταξύ 
τους χωρίς να υπονομεύεται η ικανότητα 
των κρατών μελών να ενεργούν 
μονομερώς όταν αυτό είναι προς το 
συμφέρον τους·

Or. {EN}en

Τροπολογία 28
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της 
πρέπει επειγόντως να προσαρμοστούν σε 
αυτές τις νέες προκλήσεις ασφάλειας, ιδίως 
μέσω της αποτελεσματικής χρήσης των 
υφιστάμενων μέσων της ΚΠΑΑ, μέσω 
μεγαλύτερου συντονισμού μεταξύ των 
εθνικών δράσεων και, κατά περίπτωση, 
μέσω της ρεαλιστικής και ευέλικτης 
θέσπισης νέων μηχανισμών έκφρασης της 
ευρωπαϊκής αλληλεγγύης·

3. θεωρεί ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της 
πρέπει επειγόντως να προσαρμοστούν σε 
αυτές τις νέες προκλήσεις ασφάλειας, ιδίως 
μέσω της αποτελεσματικής χρήσης των 
υφιστάμενων μέσων της ΚΠΑΑ, μέσω 
μεγαλύτερου συντονισμού μεταξύ των 
εθνικών δράσεων και, κατά περίπτωση, 
μέσω της ρεαλιστικής και ευέλικτης 
θέσπισης νέων μηχανισμών έκφρασης της 
ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, με στόχο τη 
δημιουργία και την εφαρμογή μιας κοινής 
προορατικής στρατηγικής για την 
ασφάλεια και την άμυνα στην Ευρώπη· 
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είναι ύψιστης σημασίας η ενίσχυση της 
συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ 
των κρατών μελών της ΕΕ και μεταξύ 
των κρατών μελών και των χωρών-
εταίρων σχετικά με ζητήματα ασφάλειας 
και άμυνας, την αντιμετώπιση της 
τρομοκρατίας και την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος·

Or. {EN}en

Τροπολογία 29
Jonás Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. υπογραμμίζει την ανάγκη καθιέρωσης 
της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο ως 
προτεραιότητας της ΚΠΑΑ, ενισχύοντας 
τις ικανότητές μας έναντι των επιθέσεων 
και της τρομοκρατίας στον κυβερνοχώρο, 
καθώς και της κατασκοπείας, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για 
μείζονες προκλήσεις για την παγκόσμια 
ασφάλεια στις μέρες μας· τονίζει ότι για 
την επίτευξη αυτού του στόχου είναι 
αναγκαία η λήψη συλλογικών και 
συντονισμένων ενεργειών για την 
ανταλλαγή πληροφοριών·

Or. {ES}es

Τροπολογία 30
Jonás Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. τονίζει ότι η ΚΠΑΑ πρέπει να είναι 
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προσανατολισμένη εξίσου στην 
προστασία του κράτους δικαίου, στην 
κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και στην 
ενσωμάτωση των πλέον ασταθών χωρών· 
υπογραμμίζει τη σημασία της 
ενσωμάτωσης της πολιτικής συνεργασίας 
και της ανθρωπιστικής βοήθειας ως 
κρίσιμων στοιχείων της ΚΠΑΑ·

Or. {ES}es

Τροπολογία 31
Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι η δύναμη και η 
βαρύτητα της Ένωσης έγκεινται στην 
ικανότητά της να κινητοποιεί ταυτοχρόνως 
ένα ευρύ φάσμα μέσων, με πλήρη σεβασμό 
των διατάξεων που ορίζονται στον χάρτη 
των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει ότι τα 
στρατιωτικά και μη στρατιωτικά μέσα της 
ΚΠΑΑ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
αυτής της σφαιρικής προσέγγισης·

4. υπογραμμίζει ότι η δύναμη και η 
βαρύτητα της Ένωσης έγκεινται στην 
ικανότητά της να κινητοποιεί ταυτοχρόνως 
ένα ευρύ φάσμα μέσων, με πλήρη σεβασμό 
των διατάξεων που ορίζονται στον χάρτη 
των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει ότι τα 
στρατιωτικά και μη στρατιωτικά μέσα της 
ΚΠΑΑ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
αυτής της σφαιρικής, ολοκληρωμένης
προσέγγισης·

Or. {EN}en

Τροπολογία 32
Ioan Mircea Pașcu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι η δύναμη και η 
βαρύτητα της Ένωσης έγκεινται στην 
ικανότητά της να κινητοποιεί ταυτοχρόνως 
ένα ευρύ φάσμα μέσων, με πλήρη σεβασμό 

4. υπογραμμίζει ότι η δύναμη και η 
βαρύτητα της Ένωσης έγκεινται στην 
ικανότητά της να κινητοποιεί πόρους και 
να αξιοποιεί ταυτοχρόνως ένα ευρύ φάσμα 
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των διατάξεων που ορίζονται στον χάρτη 
των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει ότι τα 
στρατιωτικά και μη στρατιωτικά μέσα της 
ΚΠΑΑ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
αυτής της σφαιρικής προσέγγισης·

διπλωματικών και οικονομικών μέσων, 
καθώς και μέσων ασφάλειας, άμυνας, 
εμπορίου, ανάπτυξης και παροχής 
ανθρωπιστικής βοήθειας, με πλήρη 
σεβασμό των διατάξεων που ορίζονται 
στον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει 
ότι τα στρατιωτικά και μη στρατιωτικά 
μέσα της ΚΠΑΑ αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος αυτής της ολοκληρωμένης
προσέγγισης·

Or. {EN}en

Τροπολογία 33
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι η δύναμη και η 
βαρύτητα της Ένωσης έγκεινται στην 
ικανότητά της να κινητοποιεί ταυτοχρόνως 
ένα ευρύ φάσμα μέσων, με πλήρη σεβασμό 
των διατάξεων που ορίζονται στον χάρτη 
των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει ότι τα 
στρατιωτικά και μη στρατιωτικά μέσα της 
ΚΠΑΑ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
αυτής της σφαιρικής προσέγγισης·

4. υπογραμμίζει ότι η δύναμη και η 
βαρύτητα της Ένωσης έγκεινται στην 
ικανότητά της να κινητοποιεί ταυτοχρόνως 
ένα ευρύ φάσμα μέσων, με πλήρη σεβασμό 
των διατάξεων που ορίζονται στον χάρτη 
των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει ότι τα 
στρατιωτικά και μη στρατιωτικά μέσα της 
ΚΠΑΑ αποτελούν μέρος αυτής της 
σφαιρικής προσέγγισης·

Or. {EN}en

Τροπολογία 34
Marietje Schaake, Jozo Radoš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. σημειώνει τη μεταβαλλόμενη φύση 
του τοπίου της ασφάλειας, καθώς και 
ζητήματα εθνικής ασφάλειας σχετικά με 
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επιθέσεις στον κυβερνοχώρο· ζητεί, 
συνεπώς, μια συνεκτική ευρωπαϊκή 
στρατηγική που θα εγγυάται την 
ασφάλεια των (ψηφιακών) υποδομών 
ζωτικής σημασίας έναντι επιθέσεων στον 
κυβερνοχώρο, ενώ παράλληλα θα 
προστατεύει και θα προωθεί τα ψηφιακά 
δικαιώματα και ελευθερίες των πολιτών· 
υπενθυμίζει την ανάγκη για περισσότερη 
σαφήνεια και για ένα κατάλληλο νομικό 
πλαίσιο, δεδομένων των δυσκολιών 
καταλογισμού των επιθέσεων στον 
κυβερνοχώρο και της ανάγκης να δίνεται 
μια αναλογική και αναγκαία λύση σε κάθε 
πλαίσιο·

Or. {EN}en

Τροπολογία 35
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επικροτεί τα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2013, στα 
οποία αναγνωρίζεται η ανάγκη για 
ενίσχυση της ΚΠΑΑ, για βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας, της προβολής και 
αντικτύπου της, για αύξηση της ανάπτυξης 
ικανοτήτων και για ενίσχυση της 
ευρωπαϊκής αμυντικής·

5. σημειώνει τα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2013, στα 
οποία επισημαίνεται η ανάγκη για 
ενίσχυση της ΚΠΑΑ, για βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας, της προβολής και 
αντικτύπου της, και ιδίως των αστικών 
πτυχών της, για αύξηση της ανάπτυξης 
ικανοτήτων και για ενίσχυση των 
ευρωπαϊκών αμυντικών βιομηχανιών·

Or. {EN}en

Τροπολογία 36
Bodil Ceballos
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εκτιμά ωστόσο ότι η πολιτική ώθηση 
που δόθηκε το 2013 δεν οδήγησε στην 
υλοποίηση συγκεκριμένων μέτρων 
ανάλογων των φιλοδοξιών που 
καθορίστηκαν· θεωρεί ότι, επί του 
παρόντος, η Ένωση δεν διαθέτει ακόμα τα 
επιχειρησιακά και βιομηχανικά μέσα και 
το δυναμικό που να της επιτρέπουν να 
συμβάλει με αποφασιστικό τρόπο στη 
διαχείριση διεθνών κρίσεων και στη 
διασφάλιση της στρατηγικής αυτονομίας 
της·

6. εκτιμά ωστόσο ότι η πολιτική ώθηση 
που δόθηκε το 2013 δεν οδήγησε στην 
υλοποίηση συγκεκριμένων μέτρων 
ανάλογων των φιλοδοξιών που 
καθορίστηκαν· θεωρεί ότι, επί του 
παρόντος, η Ένωση δεν διαθέτει ακόμα τα 
επιχειρησιακά και βιομηχανικά μέσα και 
το δυναμικό που να της επιτρέπουν να 
συμβάλει με αποφασιστικό τρόπο στη 
διαχείριση διεθνών κρίσεων καθώς και 
στις αξίες και στους κανόνες που 
προβλέπονται στο άρθρο 21 της 
Συνθήκης της Λισαβόνας·

Or. {EN}en

Τροπολογία 37
Jonás Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εκτιμά ωστόσο ότι η πολιτική ώθηση 
που δόθηκε το 2013 δεν οδήγησε στην 
υλοποίηση συγκεκριμένων μέτρων 
ανάλογων των φιλοδοξιών που 
καθορίστηκαν· θεωρεί ότι, επί του 
παρόντος, η Ένωση δεν διαθέτει ακόμα τα 
επιχειρησιακά και βιομηχανικά μέσα και 
το δυναμικό που να της επιτρέπουν να 
συμβάλει με αποφασιστικό τρόπο στη 
διαχείριση διεθνών κρίσεων και στη 
διασφάλιση της στρατηγικής αυτονομίας 
της·

6. εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι η 
πολιτική ώθηση που δόθηκε το 2013 δεν 
οδήγησε στην υλοποίηση συγκεκριμένων 
μέτρων ανάλογων των φιλοδοξιών που 
καθορίστηκαν, ούτε στη δημιουργία 
συνεργιών και συνεργασίας μεταξύ των 
διαφόρων φορέων της ΚΠΑΑ· θεωρεί ότι, 
επί του παρόντος, η Ένωση δεν διαθέτει 
ακόμα τα επιχειρησιακά και βιομηχανικά 
μέσα και το δυναμικό που να της 
επιτρέπουν να συμβάλει με αποφασιστικό 
τρόπο στη διαχείριση διεθνών κρίσεων και 
στη διασφάλιση της στρατηγικής 
αυτονομίας της·

Or. {ES}es
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Τροπολογία 38
Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εκτιμά ωστόσο ότι η πολιτική ώθηση 
που δόθηκε το 2013 δεν οδήγησε στην 
υλοποίηση συγκεκριμένων μέτρων 
ανάλογων των φιλοδοξιών που 
καθορίστηκαν· θεωρεί ότι, επί του 
παρόντος, η Ένωση δεν διαθέτει ακόμα τα
επιχειρησιακά και βιομηχανικά μέσα και 
το δυναμικό που να της επιτρέπουν να 
συμβάλει με αποφασιστικό τρόπο στη 
διαχείριση διεθνών κρίσεων και στη 
διασφάλιση της στρατηγικής αυτονομίας 
της·

6. εκτιμά ωστόσο ότι η πολιτική ώθηση 
που δόθηκε το 2013 δεν οδήγησε στην 
υλοποίηση συγκεκριμένων μέτρων 
ανάλογων των φιλοδοξιών που 
καθορίστηκαν· όσον αφορά την 
αυξανόμενη εξωτερική αστάθεια, 
εκφράζει λύπη διότι δεν επιταχύνεται ο 
ρυθμός ούτε διευρύνεται το πλαίσιο 
εφαρμογής των συμπερασμάτων του 
Συμβουλίου για την άμυνα· θεωρεί ότι, επί 
του παρόντος, η Ένωση διαθέτει στο 
ελάχιστο τα επιχειρησιακά και 
βιομηχανικά μέσα και το δυναμικό που να 
της επιτρέπουν να συμβάλει με 
αποφασιστικό τρόπο στη διαχείριση 
διεθνών κρίσεων και στη διασφάλιση της 
στρατηγικής αυτονομίας της· καλεί την 
ΑΕ/ΎΕ να κινήσει ευρεία διαδικασία για 
την κατάρτιση Λευκής Βίβλου σχετικά με 
την ευρωπαϊκή ασφάλεια και την άμυνα, 
με στόχο τον εξορθολογισμό των 
στρατηγικών φιλοδοξιών της ΕΕ και των 
διαδικασιών ανάπτυξης ικανοτήτων·

Or. {EN}en

Τροπολογία 39
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εκτιμά ωστόσο ότι η πολιτική ώθηση 
που δόθηκε το 2013 δεν οδήγησε στην 
υλοποίηση συγκεκριμένων μέτρων 
ανάλογων των φιλοδοξιών που 

6. εκτιμά ωστόσο ότι η πολιτική ώθηση 
που δόθηκε το 2013 δεν οδήγησε στην 
υλοποίηση συγκεκριμένων μέτρων 
ανάλογων των φιλοδοξιών που 
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καθορίστηκαν· θεωρεί ότι, επί του 
παρόντος, η Ένωση δεν διαθέτει ακόμα τα 
επιχειρησιακά και βιομηχανικά μέσα και 
το δυναμικό που να της επιτρέπουν να 
συμβάλει με αποφασιστικό τρόπο στη 
διαχείριση διεθνών κρίσεων και στη 
διασφάλιση της στρατηγικής αυτονομίας 
της·

καθορίστηκαν· θεωρεί ότι, επί του 
παρόντος, η Ένωση δεν διαθέτει ακόμα τα 
επιχειρησιακά και βιομηχανικά μέσα και 
το δυναμικό που να της επιτρέπουν να 
συμβάλει με αποφασιστικό τρόπο στην 
πρόληψη και στη διαχείριση διεθνών 
κρίσεων και στη διασφάλιση της 
στρατηγικής αυτονομίας και των 
στρατηγικών συμφερόντων της·

Or. {EN}en

Τροπολογία 40
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εκτιμά ωστόσο ότι η πολιτική ώθηση 
που δόθηκε το 2013 δεν οδήγησε στην 
υλοποίηση συγκεκριμένων μέτρων 
ανάλογων των φιλοδοξιών που 
καθορίστηκαν· θεωρεί ότι, επί του 
παρόντος, η Ένωση δεν διαθέτει ακόμα 
τα επιχειρησιακά και βιομηχανικά μέσα 
και το δυναμικό που να της επιτρέπουν να 
συμβάλει με αποφασιστικό τρόπο στη 
διαχείριση διεθνών κρίσεων και στη 
διασφάλιση της στρατηγικής αυτονομίας 
της·

6. σημειώνει ότι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2013 
αναγνώρισε την εθνική ευθύνη σε 
στρατιωτικά ζητήματα, τον ρόλο του 
ΝΑΤΟ και την ανάγκη η ΕΕ να εστιάσει 
στις μη στρατιωτικές ικανότητες·

Or. {EN}en

Τροπολογία 41
Marietje Schaake, Jozo Radoš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εκτιμά ωστόσο ότι η πολιτική ώθηση 6. εκτιμά ωστόσο ότι η πολιτική ώθηση 
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που δόθηκε το 2013 δεν οδήγησε στην 
υλοποίηση συγκεκριμένων μέτρων 
ανάλογων των φιλοδοξιών που 
καθορίστηκαν· θεωρεί ότι, επί του 
παρόντος, η Ένωση δεν διαθέτει ακόμα τα 
επιχειρησιακά και βιομηχανικά μέσα και 
το δυναμικό που να της επιτρέπουν να 
συμβάλει με αποφασιστικό τρόπο στη 
διαχείριση διεθνών κρίσεων και στη 
διασφάλιση της στρατηγικής αυτονομίας 
της·

που δόθηκε το 2013 δεν οδήγησε στην 
υλοποίηση συγκεκριμένων μέτρων 
ανάλογων των φιλοδοξιών που 
καθορίστηκαν· θεωρεί ότι, επί του 
παρόντος, η Ένωση δεν διαθέτει ακόμα τα 
επιχειρησιακά και βιομηχανικά μέσα και 
το δυναμικό που να της επιτρέπουν να 
συμβάλει με αποφασιστικό τρόπο στη 
διαχείριση διεθνών κρίσεων και στη 
διασφάλιση της στρατηγικής αυτονομίας 
της· καλεί τα κράτη μέλη να προβούν 
επειγόντως στη λήψη συγκεκριμένων 
μέτρων·

Or. {EN}en

Τροπολογία 42
Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. χαιρετίζει τον διορισμό της Federica 
Mogherini ως νέας ΑΕ/ΥΕ της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής· επικροτεί τις 
πρώτες δηλώσεις της και την απόφασή της 
να αναλάβει την προεδρία των συμβουλίων 
εξωτερικών υποθέσεων και άμυνας, 
γεγονός που αποδεικνύει το ενδιαφέρον 
της για την ΚΠΑΑ· ευελπιστεί ότι οι 
θέσεις της θα αποτελέσουν ένα έναυσμα 
θετικό για την ανάπτυξη της ΚΠΑΑ·

7. χαιρετίζει τον διορισμό της Federica 
Mogherini ως νέας ΑΕ/ΥΕ της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής· επικροτεί τις 
πρώτες δηλώσεις της και την απόφασή της 
να αναλάβει την προεδρία των συμβουλίων 
εξωτερικών υποθέσεων και άμυνας, 
γεγονός που αποδεικνύει το ενδιαφέρον 
της για την ΚΠΑΑ· καλεί την Επιτροπή 
να συνεχίσει το έργο της ειδικής ομάδας 
για την άμυνα υπό την ηγεσία της ΑΕ/ΥΕ 
στο επίπεδο των Επιτρόπων με στόχο τη 
διασφάλιση της πολιτικής καθοδήγησης 
και εποπτείας· ευελπιστεί ότι οι θέσεις της 
θα αποτελέσουν ένα έναυσμα θετικό για 
την ανάπτυξη της ΚΠΑΑ· 

Or. {EN}en

Τροπολογία 43
Jonás Fernández
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. χαιρετίζει τον διορισμό της Federica 
Mogherini ως νέας ΑΕ/ΥΕ της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής· επικροτεί τις 
πρώτες δηλώσεις της και την απόφασή της 
να αναλάβει την προεδρία των συμβουλίων 
εξωτερικών υποθέσεων και άμυνας, 
γεγονός που αποδεικνύει το ενδιαφέρον 
της για την ΚΠΑΑ· ευελπιστεί ότι οι 
θέσεις της θα αποτελέσουν ένα έναυσμα 
θετικό για την ανάπτυξη της ΚΠΑΑ·

7. χαιρετίζει τον διορισμό της Federica 
Mogherini ως νέας ΑΕ/ΥΕ της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής· επικροτεί τις 
πρώτες δηλώσεις της και την απόφασή της 
να αναλάβει την προεδρία των συμβουλίων 
εξωτερικών υποθέσεων και άμυνας, 
γεγονός που αποδεικνύει το ενδιαφέρον 
της για την ΚΠΑΑ, καθώς και τη 
δέσμευσή της για την ανάπτυξη μιας 
στρατηγικής ασφάλειας και άμυνας που 
να προσδιορίζει τις συνθήκες, τις απειλές 
και τις παγκόσμιες προκλήσεις για τον 
κοινό ορισμό της ΚΠΑΑ της 
ΕΕ· ευελπιστεί ότι οι θέσεις της θα 
αποτελέσουν ένα έναυσμα θετικό για την 
ανάπτυξη της ΚΠΑΑ·

Or. {ES}es

Τροπολογία 44
Ioan Mircea Pașcu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. χαιρετίζει τον διορισμό της Federica 
Mogherini ως νέας ΑΕ/ΥΕ της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής· επικροτεί τις 
πρώτες δηλώσεις της και την απόφασή της 
να αναλάβει την προεδρία των συμβουλίων 
εξωτερικών υποθέσεων και άμυνας, 
γεγονός που αποδεικνύει το ενδιαφέρον 
της για την ΚΠΑΑ· ευελπιστεί ότι οι 
θέσεις της θα αποτελέσουν ένα έναυσμα 
θετικό για την ανάπτυξη της ΚΠΑΑ·

7. χαιρετίζει τον διορισμό της Federica 
Mogherini ως νέας ΑΕ/ΥΕ της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής· επικροτεί τις 
πρώτες δηλώσεις της και την απόφασή της 
να αναλάβει την προεδρία των συμβουλίων 
εξωτερικών υποθέσεων και άμυνας, 
γεγονός που αποδεικνύει το ενδιαφέρον 
της για την ΚΠΑΑ· ευελπιστεί ότι οι 
θέσεις της θα αποτελέσουν ένα έναυσμα 
θετικό για την ανάπτυξη της ΚΠΑΑ· 
επικροτεί τη δέσμευσή της να κινήσει 
διαδικασία στρατηγικού προβληματισμού 
σχετικά με τις προκλήσεις και τις 
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ευκαιρίες για την εξωτερική πολιτική και 
την πολιτική ασφάλειας· επαναλαμβάνει 
ότι από την εν λόγω διαδικασία πρέπει να 
προκύψει μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική 
ασφάλειας·

Or. {EN}en

Τροπολογία 45
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. χαιρετίζει τον διορισμό της Federica 
Mogherini ως νέας ΑΕ/ΥΕ της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής· επικροτεί τις 
πρώτες δηλώσεις της και την απόφασή 
της να αναλάβει την προεδρία των 
συμβουλίων εξωτερικών υποθέσεων και 
άμυνας, γεγονός που αποδεικνύει το 
ενδιαφέρον της για την ΚΠΑΑ· ευελπιστεί 
ότι οι θέσεις της θα αποτελέσουν ένα 
έναυσμα θετικό για την ανάπτυξη της 
ΚΠΑΑ·

7. χαιρετίζει τον διορισμό της Federica 
Mogherini ως νέας ΑΕ/ΥΕ της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής·

Or. {EN}en

Τροπολογία 46
Marietje Schaake, Jozo Radoš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. χαιρετίζει τον διορισμό της Federica 
Mogherini ως νέας ΑΕ/ΥΕ της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής· επικροτεί τις 
πρώτες δηλώσεις της και την απόφασή της 
να αναλάβει την προεδρία των συμβουλίων 
εξωτερικών υποθέσεων και άμυνας, 

7. χαιρετίζει τον διορισμό της Federica 
Mogherini ως νέας ΑΕ/ΥΕ της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής· επικροτεί τις 
πρώτες δηλώσεις της και την απόφασή της 
να αναλάβει την προεδρία των συμβουλίων 
εξωτερικών υποθέσεων και άμυνας, 
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γεγονός που αποδεικνύει το ενδιαφέρον 
της για την ΚΠΑΑ· ευελπιστεί ότι οι 
θέσεις της θα αποτελέσουν ένα έναυσμα 
θετικό για την ανάπτυξη της ΚΠΑΑ·

γεγονός που αποδεικνύει το ενδιαφέρον 
της για την ΚΠΑΑ· ευελπιστεί ότι οι 
θέσεις της θα αποτελέσουν ένα έναυσμα 
θετικό για την ανάπτυξη της ΚΠΑΑ· καλεί 
την ΑΕ/ΥΕ να διαδραματίσει ηγετικό 
ρόλο στις προσπάθειες για την περαιτέρω 
εφαρμογή της ΚΠΑΑ και την ενοποίηση 
των αμυντικών ικανοτήτων της 
Ευρώπης·

Or. {EN}en

Τροπολογία 47
Marietje Schaake, Jozo Radoš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7a. επισημαίνει την ευρεία βάση έρευνας 
η οποία καταδεικνύει με σαφήνεια τα 
πρακτικά και οικονομικά οφέλη από την 
περαιτέρω ενοποίηση των αμυντικών 
ικανοτήτων της Ευρώπης και από την 
ενίσχυση της συνοχής της πολιτικής, 
όπως τα 300 προτεινόμενα έργα 
συγκέντρωσης και κοινής χρήσης που 
παρουσίασε το ΣΕΕΕ τον Απρίλιο 2011 
και η μελέτη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου όπου επισημαίνεται η 
δυνατότητα εξοικονόμησης τουλάχιστον 
26 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως·

Or. {EN}en

Τροπολογία 48
Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ευελπιστεί ότι έως τη σύνοδο του 
Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί τον 
Ιούνιο του 2015 και θα εστιάζει εκ νέου σε 
θέματα άμυνας, τα κράτη μέλη και τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα είναι σε 
θέση να παρουσιάσουν συγκεκριμένα 
μέτρα με βάση τις δεσμεύσεις που είχαν 
αναλάβει τον Δεκέμβριο 2013·

8. ευελπιστεί ότι έως τη σύνοδο του 
Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί τον 
Ιούνιο του 2015 και θα εστιάζει εκ νέου σε 
θέματα άμυνας, τα κράτη μέλη και τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα είναι σε 
θέση να παρουσιάσουν συγκεκριμένα 
μέτρα με βάση τις δεσμεύσεις που είχαν 
αναλάβει τον Δεκέμβριο 2013· απορρίπτει 
οποιαδήποτε πρωτοβουλία για αναβολή 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Άμυνας που 
έχει προγραμματιστεί για τον Ιούνιο του 
2015· αντί να αναβάλουν τη σύνοδο, οι 
αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων πρέπει 
να αξιολογήσουν με κριτικό πνεύμα την 
περιορισμένη πρόοδο ως προς την 
εφαρμογή και να εντείνουν τις πιέσεις στο 
γραφειοκρατικό σύστημα του τομέα της 
άμυνας με στόχο την εφαρμογή των 
αποφάσεων που ελήφθησαν στο ύψιστο 
πολιτικό επίπεδο τον Δεκέμβριο του 2013·

Or. {EN}en

Τροπολογία 49
Ioan Mircea Pașcu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ευελπιστεί ότι έως τη σύνοδο του 
Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί τον 
Ιούνιο του 2015 και θα εστιάζει εκ νέου σε 
θέματα άμυνας, τα κράτη μέλη και τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα είναι σε 
θέση να παρουσιάσουν συγκεκριμένα 
μέτρα με βάση τις δεσμεύσεις που είχαν 
αναλάβει τον Δεκέμβριο 2013·

8. ευελπιστεί ότι έως τη σύνοδο του 
Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί τον 
Ιούνιο του 2015 και θα εστιάζει εκ νέου σε 
θέματα άμυνας, τα κράτη μέλη και τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα είναι σε 
θέση να παρουσιάσουν συγκεκριμένα 
μέτρα με βάση τις δεσμεύσεις που είχαν 
αναλάβει τον Δεκέμβριο 2013·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. {EN}en
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Τροπολογία 50
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ευελπιστεί ότι έως τη σύνοδο του 
Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί τον 
Ιούνιο του 2015 και θα εστιάζει εκ νέου σε
θέματα άμυνας, τα κράτη μέλη και τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα είναι σε 
θέση να παρουσιάσουν συγκεκριμένα 
μέτρα με βάση τις δεσμεύσεις που είχαν 
αναλάβει τον Δεκέμβριο 2013·

8. είναι πεπεισμένο ότι η σύνοδος του 
Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί τον 
Ιούνιο του 2015 για θέματα άμυνας, θα 
ενθαρρύνει τα μη συνεργάσιμα κράτη 
μέλη να επενδύσουν περισσότερους 
πόρους στον τομέα της άμυνας και θα 
εστιάσει τις προσπάθειές της σε εκείνους 
τους τομείς διαχείρισης κρίσεων στους 
οποίους η ΕΕ μπορεί να δημιουργήσει 
πραγματική προστιθέμενη αξία, ιδίως 
στον μη στρατιωτικό τομέα, όπου μπορεί 
να λειτουργεί συμπληρωματικά προς τον 
ρόλο του ΝΑΤΟ·

Or. {EN}en

Τροπολογία 51
Marietje Schaake, Jozo Radoš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ευελπιστεί ότι έως τη σύνοδο του 
Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί τον 
Ιούνιο του 2015 και θα εστιάζει εκ νέου σε 
θέματα άμυνας, τα κράτη μέλη και τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα είναι σε 
θέση να παρουσιάσουν συγκεκριμένα 
μέτρα με βάση τις δεσμεύσεις που είχαν 
αναλάβει τον Δεκέμβριο 2013·

8. αναμένει ότι έως τη σύνοδο του 
Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί τον 
Ιούνιο του 2015 και θα εστιάζει εκ νέου σε 
θέματα άμυνας, τα κράτη μέλη και τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα είναι σε 
θέση να παρουσιάσουν συγκεκριμένα 
μέτρα με βάση τις δεσμεύσεις που είχαν 
αναλάβει τον Δεκέμβριο 2013·

Or. {EN}en
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Τροπολογία 52
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jerzy Buzek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. Αναμένεται ότι, κατά τη διάρκεια του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, οι αρχηγοί των 
κρατών και των κυβερνήσεων θα 
αναλάβουν νέες δεσμεύσεις, σύμφωνα με 
τους κινδύνους που αποκαλύφτηκαν το 
2014, και θα αποφασίσουν για την 
κατάρτιση, το συντομότερο δυνατόν, 
στρατηγικού εγγράφου που θα περιέχει 
ανάλυση των εν λόγω κινδύνων και των 
πιθανών απαντήσεων της ΕΕ·

Or. {PL}pl

Τροπολογία 53
Ioan Mircea Pașcu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8a. θεωρεί ότι, μετά το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί τον 
Ιούνιο του 2015, πρέπει να συνεχιστεί η 
πρόοδος που έχει συντελεστεί στην 
εφαρμογή των συμπερασμάτων του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2013, 
μεταξύ άλλων σχετικά με το πλαίσιο 
πολιτικής της ΕΕ για την άμυνα στον 
κυβερνοχώρο, την ολοκληρωμένη 
προσέγγιση της ΕΕ στις κρίσεις και τις 
εξωτερικές συγκρούσεις και τη 
Στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια στη 
θάλασσα·

Or. {EN}en
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Τροπολογία 54
Ioan Mircea Pașcu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8β. θεωρεί ότι στο επερχόμενο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Άμυνας πρέπει να 
ληφθούν αποφάσεις που θα οδηγήσουν 
στη βελτίωση της ικανότητας της 
Ένωσης και των κρατών μελών για 
υπεράσπιση των εδαφών τους, σε πλήρη 
συμπληρωματικότητα προς το ΝΑΤΟ, 
καθώς και της ικανότητας να 
αντιμετωπίζουν εσωτερικές προκλήσεις 
ασφάλειας και να δημιουργούν τις 
αναπτύξιμες ικανότητες που απαιτούνται 
για να είναι ουσιαστική η συμβολή της 
ΕΕ στη διαχείριση κρίσεων, για την 
ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Άμυνας, για την ενίσχυση της 
ευρωπαϊκής βιομηχανικής και 
τεχνολογικής βάσης στον τομέα της 
άμυνας και για τη δρομολόγηση της 
επεξεργασίας μιας ολοκληρωμένης 
προσέγγισης για την ασφάλεια που θα 
ενοποιήσει τις εσωτερικές και τις 
εξωτερικές πτυχές της ασφάλειας·

Or. {EN}en

Τροπολογία 55
Jonás Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. διαπιστώνει ότι οι πρόσφατες 
στρατιωτικές και πολιτικές επιχειρήσεις 
της ΚΠΑΑ εξακολουθούν να πλήττονται 
από διαρθρωτικές ελλείψεις οι οποίες είναι 
γνωστές εδώ και πολλά χρόνια: 

9. διαπιστώνει ότι οι πρόσφατες 
στρατιωτικές και πολιτικές επιχειρήσεις 
της ΚΠΑΑ εξακολουθούν να πλήττονται 
από διαρθρωτικές ελλείψεις οι οποίες είναι 
γνωστές εδώ και πολλά χρόνια: έλλειψη 
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μακροχρόνιες και άκαμπτες διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων, εντολές αποστολών 
που δεν συνάδουν με το εξελισσόμενο 
περιβάλλον, προβλήματα συγκέντρωσης 
δυνάμεων, έλλειψη ανταπόκρισης σε 
επίπεδο εφοδιαστικής και ανεπαρκή 
χρηματοδοτικά μέσα·

αποτελεσματικότητας όσον αφορά την 
άμεση αντίδραση σε στρατιωτικές και 
πολιτικές ενέργειες, μακροχρόνιες και 
άκαμπτες διαδικασίες λήψης αποφάσεων, 
ανάγκη αύξησης της αλληλεγγύης μεταξύ 
των κρατών μελών της ΕΕ για τη 
χρηματοδότηση των αποστολών, εντολές 
αποστολών που δεν συνάδουν με το 
εξελισσόμενο περιβάλλον, προβλήματα 
συγκέντρωσης δυνάμεων, έλλειψη 
ανταπόκρισης σε επίπεδο εφοδιαστικής και 
ανεπαρκή χρηματοδοτικά μέσα·

Or. {ES}es

Τροπολογία 56
Ioan Mircea Pașcu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. διαπιστώνει ότι οι πρόσφατες 
στρατιωτικές και πολιτικές επιχειρήσεις 
της ΚΠΑΑ εξακολουθούν να πλήττονται 
από διαρθρωτικές ελλείψεις οι οποίες είναι 
γνωστές εδώ και πολλά χρόνια: 
μακροχρόνιες και άκαμπτες διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων, εντολές αποστολών 
που δεν συνάδουν με το εξελισσόμενο 
περιβάλλον, προβλήματα συγκέντρωσης 
δυνάμεων, έλλειψη ανταπόκρισης σε 
επίπεδο εφοδιαστικής και ανεπαρκή 
χρηματοδοτικά μέσα·

9. διαπιστώνει ότι οι πρόσφατες 
στρατιωτικές και πολιτικές επιχειρήσεις 
της ΚΠΑΑ εξακολουθούν να πλήττονται 
από διαρθρωτικές ελλείψεις οι οποίες είναι 
γνωστές εδώ και πολλά χρόνια: 
μακροχρόνιες και άκαμπτες διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων, εντολές αποστολών 
που δεν συνάδουν με το εξελισσόμενο 
περιβάλλον, προβλήματα συγκέντρωσης 
δυνάμεων, έλλειψη ανταπόκρισης σε 
επίπεδο εφοδιαστικής και ανεπαρκή 
χρηματοδοτικά μέσα·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.) 

Or. {EN}en

Τροπολογία 57
Geoffrey Van Orden
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. διαπιστώνει ότι οι πρόσφατες 
στρατιωτικές και πολιτικές επιχειρήσεις 
της ΚΠΑΑ εξακολουθούν να πλήττονται 
από διαρθρωτικές ελλείψεις οι οποίες είναι 
γνωστές εδώ και πολλά χρόνια: 
μακροχρόνιες και άκαμπτες διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων, εντολές αποστολών 
που δεν συνάδουν με το εξελισσόμενο 
περιβάλλον, προβλήματα συγκέντρωσης 
δυνάμεων, έλλειψη ανταπόκρισης σε 
επίπεδο εφοδιαστικής και ανεπαρκή 
χρηματοδοτικά μέσα·

9. σημειώνει ότι οι πρόσφατες 
στρατιωτικές και πολιτικές επιχειρήσεις 
της ΚΠΑΑ εξακολουθούν, όπως ήταν 
αναμενόμενο, να πλήττονται από 
διαρθρωτικές ελλείψεις οι οποίες είναι 
γνωστές εδώ και πολλά χρόνια: 
αλληλοεπικάλυψη με το ΝΑΤΟ,
μακροχρόνιες και άκαμπτες διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων, εντολές αποστολών 
που δεν συνάδουν με το εξελισσόμενο 
περιβάλλον, προβλήματα συγκέντρωσης 
δυνάμεων, έλλειψη ανταπόκρισης σε 
επίπεδο εφοδιαστικής και ανεπαρκή 
χρηματοδοτικά μέσα· αναγνωρίζει ότι τα 
παραπάνω είναι αναπόφευκτες συνέπειες 
απόλυτα λανθασμένων φιλοδοξιών σε 
σχέση με την ΚΠΑΑ·

Or. {EN}en

Τροπολογία 58
Marietje Schaake, Jozo Radoš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. διαπιστώνει ότι οι πρόσφατες 
στρατιωτικές και πολιτικές επιχειρήσεις 
της ΚΠΑΑ εξακολουθούν να πλήττονται 
από διαρθρωτικές ελλείψεις οι οποίες είναι 
γνωστές εδώ και πολλά χρόνια: 
μακροχρόνιες και άκαμπτες διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων, εντολές αποστολών 
που δεν συνάδουν με το εξελισσόμενο 
περιβάλλον, προβλήματα συγκέντρωσης 
δυνάμεων, έλλειψη ανταπόκρισης σε 
επίπεδο εφοδιαστικής και ανεπαρκή 
χρηματοδοτικά μέσα·

9. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι οι πρόσφατες στρατιωτικές και 
πολιτικές επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ 
εξακολουθούν να πλήττονται από 
διαρθρωτικές ελλείψεις οι οποίες είναι 
γνωστές εδώ και πολλά χρόνια: 
μακροχρόνιες και άκαμπτες διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων, εντολές αποστολών 
που δεν συνάδουν με το εξελισσόμενο 
περιβάλλον, προβλήματα συγκέντρωσης 
δυνάμεων, έλλειψη ανταπόκρισης σε 
επίπεδο εφοδιαστικής και ανεπαρκή 
χρηματοδοτικά μέσα·
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Or. {EN}en

Τροπολογία 59
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. διαπιστώνει ότι οι πρόσφατες 
στρατιωτικές και πολιτικές επιχειρήσεις 
της ΚΠΑΑ εξακολουθούν να πλήττονται 
από διαρθρωτικές ελλείψεις οι οποίες είναι 
γνωστές εδώ και πολλά χρόνια: 
μακροχρόνιες και άκαμπτες διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων, εντολές αποστολών 
που δεν συνάδουν με το εξελισσόμενο 
περιβάλλον, προβλήματα συγκέντρωσης 
δυνάμεων, έλλειψη ανταπόκρισης σε 
επίπεδο εφοδιαστικής και ανεπαρκή 
χρηματοδοτικά μέσα·

9. διαπιστώνει ότι οι πρόσφατες 
στρατιωτικές και πολιτικές επιχειρήσεις 
της ΚΠΑΑ εξακολουθούν να πλήττονται 
από διαρθρωτικές ελλείψεις οι οποίες είναι 
γνωστές εδώ και πολλά χρόνια: 
μακροχρόνιες και άκαμπτες διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων, εντολές αποστολών 
που δεν συνάδουν με το εξελισσόμενο 
περιβάλλον, δημοσιονομικοί περιορισμοί, 
προβλήματα συγκέντρωσης δυνάμεων, 
έλλειψη ανταπόκρισης σε επίπεδο 
εφοδιαστικής και ανεπαρκή 
χρηματοδοτικά μέσα·

Or. {EN}en

Τροπολογία 60
Jonás Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι, 
όπως αναφέρεται στην έκθεση για το 
κόστος της «μη Ευρώπης» στους τομείς 
της ασφάλειας και της άμυνας, η 
συμμετοχή των κρατών μελών σε 
διάφορες αποστολές της ΚΠΑΑ δεν έχει 
οδηγήσει στην εναρμόνιση ή τη 
μεγαλύτερη ολοκλήρωσή της· τονίζει ότι 
η έλλειψη αυτή συνεπάγεται ετήσιο 
κόστος 26 δισεκατομμυρίων, που 
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οφείλεται κυρίως στον κατακερματισμό 
των 28 αγορών στους τομείς της 
ασφάλειας και της άμυνας, στις 
αλληλεπικαλύψεις και στη μη ενοποίηση 
των στρατιωτικών δομών των κρατών 
μελών·

Or. {ES}es

Τροπολογία 61
Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. θεωρεί ότι το ζήτημα της 
χρηματοδότησης των αποστολών και των 
επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ είναι καίριας 
σημασίας για να διασφαλιστεί το μέλλον 
της εν λόγω πολιτικής· εκφράζει την 
απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η 
συζήτηση που ξεκίνησε το Συμβούλιο τον 
Δεκέμβριο του 2013 σχετικά με το εν λόγω 
θέμα δεν έχει προς το παρόν οδηγήσει σε 
καμία συγκεκριμένη πρόταση· ζητεί να 
ανατεθεί στον μηχανισμό Αθηνά η 
συστηματική κάλυψη των δαπανών που 
απορρέουν από τη διεξαγωγή των 
επιχειρήσεων και των αποστολών της 
ΚΠΑΑ καθώς και η διαχείριση των 
χρηματοδοτήσεων των κρατών μελών σε 
διμερές επίπεδο, των τρίτων κρατών ή 
άλλων διεθνών οργανισμών, ώστε να 
μπορούν να συμβάλλουν στη 
χρηματοδότηση των επιχειρήσεων·

10. θεωρεί ότι το ζήτημα της 
χρηματοδότησης των αποστολών και των 
επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ είναι καίριας 
σημασίας για να διασφαλιστεί το μέλλον 
της εν λόγω πολιτικής· εκφράζει την 
απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η 
συζήτηση που ξεκίνησε το Συμβούλιο τον 
Δεκέμβριο του 2013 σχετικά με το εν λόγω 
θέμα δεν έχει προς το παρόν οδηγήσει σε 
καμία συγκεκριμένη πρόταση· ζητεί να 
ανατεθεί στον μηχανισμό Αθηνά η 
συστηματική κάλυψη των δαπανών που 
απορρέουν από τη διεξαγωγή των 
επιχειρήσεων και των αποστολών της 
ΚΠΑΑ -υποδομές για τη στέγαση των 
ενόπλων δυνάμεων, δαπάνες που 
απορρέουν από την υλοποίηση των 
σημείων εισόδου των στρατευμάτων 
στους τόπους των επιχειρήσεων και τα 
αποθέματα ασφάλειας σε τρόφιμα και 
καύσιμα, εφόσον κρίνονται αναγκαία-
καθώς και η διαχείριση των 
χρηματοδοτήσεων των κρατών μελών σε 
διμερές επίπεδο, των τρίτων κρατών ή 
άλλων διεθνών οργανισμών, ώστε να 
μπορούν να συμβάλλουν στη 
χρηματοδότηση των επιχειρήσεων·

Or. {FR}fr
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Τροπολογία 62
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán, Jozo Radoš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. θεωρεί ότι το ζήτημα της 
χρηματοδότησης των αποστολών και των 
επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ είναι καίριας 
σημασίας για να διασφαλιστεί το μέλλον 
της εν λόγω πολιτικής· εκφράζει την 
απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η 
συζήτηση που ξεκίνησε το Συμβούλιο τον 
Δεκέμβριο του 2013 σχετικά με το εν λόγω 
θέμα δεν έχει προς το παρόν οδηγήσει σε 
καμία συγκεκριμένη πρόταση· ζητεί να 
ανατεθεί στον μηχανισμό Αθηνά η 
συστηματική κάλυψη των δαπανών που 
απορρέουν από τη διεξαγωγή των 
επιχειρήσεων και των αποστολών της 
ΚΠΑΑ καθώς και η διαχείριση των 
χρηματοδοτήσεων των κρατών μελών σε 
διμερές επίπεδο, των τρίτων κρατών ή 
άλλων διεθνών οργανισμών, ώστε να 
μπορούν να συμβάλλουν στη 
χρηματοδότηση των επιχειρήσεων·

10. θεωρεί ότι το ζήτημα της 
χρηματοδότησης των αποστολών και των 
επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ είναι καίριας 
σημασίας για να διασφαλιστεί το μέλλον 
της εν λόγω πολιτικής· εκφράζει την 
απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η 
συζήτηση που ξεκίνησε το Συμβούλιο τον 
Δεκέμβριο του 2013 σχετικά με το εν λόγω 
θέμα δεν έχει προς το παρόν οδηγήσει σε 
καμία συγκεκριμένη πρόταση· ζητεί να 
ανατεθεί στον μηχανισμό Αθηνά η 
συστηματική κάλυψη των δαπανών που 
απορρέουν από τη διεξαγωγή των 
επιχειρήσεων και των αποστολών της 
ΚΠΑΑ καθώς και η διαχείριση των 
χρηματοδοτήσεων των κρατών μελών σε 
διμερές επίπεδο, των τρίτων κρατών ή 
άλλων διεθνών οργανισμών, ώστε να 
μπορούν να συμβάλλουν στη 
χρηματοδότηση των επιχειρήσεων· θεωρεί 
ότι, προκειμένου να υπάρξει μια 
αποτελεσματική λύση, οι αποστολές της 
ΚΠΠΑ πρέπει να ενσωματωθούν στον 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·

Or. {EN}en

Τροπολογία 63
Lorenzo Cesa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. θεωρεί ότι το ζήτημα της 
χρηματοδότησης των αποστολών και των 
επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ είναι καίριας 
σημασίας για να διασφαλιστεί το μέλλον 
της εν λόγω πολιτικής· εκφράζει την 
απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η 
συζήτηση που ξεκίνησε το Συμβούλιο τον 
Δεκέμβριο του 2013 σχετικά με το εν λόγω 
θέμα δεν έχει προς το παρόν οδηγήσει σε 
καμία συγκεκριμένη πρόταση· ζητεί να 
ανατεθεί στον μηχανισμό Αθηνά η 
συστηματική κάλυψη των δαπανών που 
απορρέουν από τη διεξαγωγή των 
επιχειρήσεων και των αποστολών της 
ΚΠΑΑ καθώς και η διαχείριση των 
χρηματοδοτήσεων των κρατών μελών σε 
διμερές επίπεδο, των τρίτων κρατών ή 
άλλων διεθνών οργανισμών, ώστε να 
μπορούν να συμβάλλουν στη 
χρηματοδότηση των επιχειρήσεων·

10. θεωρεί ότι το ζήτημα της 
χρηματοδότησης των αποστολών και των 
επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ είναι καίριας 
σημασίας για να διασφαλιστεί το μέλλον 
της εν λόγω πολιτικής· εκφράζει την 
απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η 
συζήτηση που ξεκίνησε το Συμβούλιο τον 
Δεκέμβριο του 2013 σχετικά με το εν λόγω 
θέμα δεν έχει προς το παρόν οδηγήσει σε 
καμία συγκεκριμένη πρόταση· ζητεί να 
ανατεθεί στον μηχανισμό Αθηνά η 
συστηματική κάλυψη των δαπανών που 
απορρέουν από τη διεξαγωγή των 
επιχειρήσεων και των αποστολών της 
ΚΠΑΑ, συμπεριλαμβανομένων των 
επιχειρήσεων και των αποστολών των 
δυνάμεων ταχείας αντίδρασης, καθώς και 
η διαχείριση των χρηματοδοτήσεων των 
κρατών μελών σε διμερές επίπεδο, των 
τρίτων κρατών ή άλλων διεθνών 
οργανισμών, ώστε να μπορούν να 
συμβάλλουν στη χρηματοδότηση των 
επιχειρήσεων·

Or. {EN}en

Τροπολογία 64
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jerzy Buzek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. θεωρεί ότι το ζήτημα της 
χρηματοδότησης των αποστολών και των 
επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ είναι καίριας 
σημασίας για να διασφαλιστεί το μέλλον 
της εν λόγω πολιτικής· εκφράζει την 
απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η 
συζήτηση που ξεκίνησε το Συμβούλιο τον 
Δεκέμβριο του 2013 σχετικά με το εν λόγω 
θέμα δεν έχει προς το παρόν οδηγήσει σε 

10. θεωρεί ότι το ζήτημα της 
χρηματοδότησης των αποστολών και των 
επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ είναι καίριας 
σημασίας για να διασφαλιστεί το μέλλον 
της εν λόγω πολιτικής· εκφράζει την 
απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η 
συζήτηση που ξεκίνησε το Συμβούλιο τον 
Δεκέμβριο του 2013 σχετικά με το εν λόγω 
θέμα δεν έχει προς το παρόν οδηγήσει σε 
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καμία συγκεκριμένη πρόταση· ζητεί να 
ανατεθεί στον μηχανισμό Αθηνά η 
συστηματική κάλυψη των δαπανών που 
απορρέουν από τη διεξαγωγή των 
επιχειρήσεων και των αποστολών της 
ΚΠΑΑ καθώς και η διαχείριση των 
χρηματοδοτήσεων των κρατών μελών σε 
διμερές επίπεδο, των τρίτων κρατών ή 
άλλων διεθνών οργανισμών, ώστε να 
μπορούν να συμβάλλουν στη 
χρηματοδότηση των επιχειρήσεων·

καμία συγκεκριμένη πρόταση· ζητεί να 
ανατεθεί στον μηχανισμό Αθηνά η 
συστηματική κάλυψη των δαπανών που 
απορρέουν από τη διεξαγωγή των 
επιχειρήσεων και των αποστολών της 
ΚΠΑΑ, ιδίως με την αξιοποίηση των 
μάχιμων μονάδων της ΕΕ, καθώς και η 
διαχείριση των χρηματοδοτήσεων των 
κρατών μελών σε διμερές επίπεδο, των 
τρίτων κρατών ή άλλων διεθνών 
οργανισμών, ώστε να μπορούν να 
συμβάλλουν στη χρηματοδότηση των 
επιχειρήσεωνκαι, σε ειδικά 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, να προαχθεί 
η συμμετοχή των τρίτων χωρών σε 
επιχειρήσεις και αποστολές της ΕΕ για 
την αντιμετώπιση των κρίσεων·

Or. {PL}pl

Τροπολογία 65
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. θεωρεί ότι το ζήτημα της 
χρηματοδότησης των αποστολών και των 
επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ είναι καίριας
σημασίας για να διασφαλιστεί το μέλλον 
της εν λόγω πολιτικής· εκφράζει την 
απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η 
συζήτηση που ξεκίνησε το Συμβούλιο τον 
Δεκέμβριο του 2013 σχετικά με το εν λόγω 
θέμα δεν έχει προς το παρόν οδηγήσει σε 
καμία συγκεκριμένη πρόταση· ζητεί να 
ανατεθεί στον μηχανισμό Αθηνά η 
συστηματική κάλυψη των δαπανών που 
απορρέουν από τη διεξαγωγή των 
επιχειρήσεων και των αποστολών της 
ΚΠΑΑ καθώς και η διαχείριση των 
χρηματοδοτήσεων των κρατών μελών σε 
διμερές επίπεδο, των τρίτων κρατών ή 
άλλων διεθνών οργανισμών, ώστε να 

10. θεωρεί ότι το ζήτημα επανεξέτασης
της χρηματοδότησης των αποστολών και 
των επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ είναι καίριας 
σημασίας για να διασφαλιστεί το μέλλον 
της εν λόγω πολιτικής· εκφράζει την 
απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η 
συζήτηση που ξεκίνησε το Συμβούλιο τον 
Δεκέμβριο του 2013 σχετικά με το εν λόγω 
θέμα δεν έχει προς το παρόν οδηγήσει σε 
καμία συγκεκριμένη πρόταση· ζητεί να 
ανατεθεί στον μηχανισμό Αθηνά η 
συστηματική κάλυψη των δαπανών που 
απορρέουν από τη διεξαγωγή των 
επιχειρήσεων και των αποστολών της 
ΚΠΑΑ καθώς και η διαχείριση των 
χρηματοδοτήσεων των κρατών μελών σε 
διμερές επίπεδο, των τρίτων κρατών ή 
άλλων διεθνών οργανισμών, ώστε να 
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μπορούν να συμβάλλουν στη 
χρηματοδότηση των επιχειρήσεων·

μπορούν να συμβάλλουν στη 
χρηματοδότηση των επιχειρήσεων· είναι 
της άποψης ότι τόσο οι πολιτικές όσο και 
οι στρατιωτικές αποστολές της ΚΠΠΑ θα 
πρέπει να είναι επιλέξιμες για κοινοτική 
χρηματοδότηση, ώστε να επιτευχθεί 
δικαιότερη κατανομή των βαρών μεταξύ 
των κρατών μελών που συνεισφέρουν σε 
επίπεδο δυνάμεων και εκείνων που δεν 
επιθυμούν να συμμετάσχουν σε μια 
αποστολή, καθώς και μεταξύ των κρατών 
μελών που επιθυμούν να συμβάλουν αλλά 
αδυνατούν λόγω δημοσιονομικών 
περιορισμών·

Or. {EN}en

Τροπολογία 66
Christian Ehler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. συστήνει περαιτέρω προσπάθειες για 
την επιτάχυνση της χρηματοδότησης για 
μη στρατιωτικές αποστολές και την 
απλοποίηση των διαδικασιών λήψης 
αποφάσεων και της εφαρμογής τους. Σε 
αυτό το πλαίσιο, θεωρεί ότι η Επιτροπή 
θα πρέπει να θεσπίσει, μέσω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα 
με το άρθρο 210 του δημοσιονομικού 
κανονισμού, ειδικούς κανόνες για τις 
δημόσιες συμβάσεις όσον αφορά τα 
μέτρα διαχείρισης κρίσεων στο πλαίσιο 
της ΚΠΠΑ, με στόχο τη διευκόλυνση της 
ταχείας και ευέλικτης διεξαγωγής των 
επιχειρήσεων·

Or. {EN}en
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Τροπολογία 67
Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. ζητεί τη δημιουργία μηχανισμού 
προχρηματοδότησης με σκοπό να 
συνδράμει τα κράτη μέλη που επιθυμούν 
να συμμετάσχουν σε μια αποστολή ΚΠΑΑ 
προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις 
δαπάνες της, διευκολύνοντας, κατ’ αυτόν 
τον τρόπο, τη λήψη απόφασης για την 
έναρξη της αποστολής·

Or. {FR}fr

Τροπολογία 68
Bodil Ceballos
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. παρατηρεί ότι οι μη στρατιωτικές 
αποστολές που πραγματοποιεί η 
Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2009 είναι ως 
επί το πλείστον σχεδιασμένες για την 
προβολή της Ένωσης στη διάρκεια μιας 
κρίσης και όχι ως στρατηγικό μέσο το 
οποίο να στηρίζεται σε ενδελεχή ανάλυση 
και σχεδιασμό· εκτιμά ότι οι εν λόγω 
αποστολές δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται ως άλλοθι της 
παρουσίας της Ένωσης αλλά να 
αποτελούν πραγματικά πολιτικά και 
επιχειρησιακά εργαλεία τα οποία θα 
χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά και 
υπεύθυνα και θα εντάσσονται σε μια 
ολοκληρωμένη στρατηγική δράσης·

διαγράφεται

Or. {EN}en
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Τροπολογία 69
Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. παρατηρεί ότι οι μη στρατιωτικές 
αποστολές που πραγματοποιεί η 
Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2009 είναι ως 
επί το πλείστον σχεδιασμένες για την 
προβολή της Ένωσης στη διάρκεια μιας 
κρίσης και όχι ως στρατηγικό μέσο το 
οποίο να στηρίζεται σε ενδελεχή ανάλυση 
και σχεδιασμό· εκτιμά ότι οι εν λόγω 
αποστολές δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται ως άλλοθι της 
παρουσίας της Ένωσης αλλά να αποτελούν 
πραγματικά πολιτικά και επιχειρησιακά 
εργαλεία τα οποία θα χρησιμοποιούνται 
αποτελεσματικά και υπεύθυνα και θα 
εντάσσονται σε μια ολοκληρωμένη 
στρατηγική δράσης·

11. παρατηρεί ότι οι μη στρατιωτικές 
αποστολές που πραγματοποιεί η 
Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2009 είναι ως 
επί το πλείστον σχεδιασμένες για την 
προβολή της Ένωσης στη διάρκεια μιας 
κρίσης και όχι ως στρατηγικό μέσο το 
οποίο να στηρίζεται σε ενδελεχή ανάλυση 
και σχεδιασμό· εκτιμά ότι οι εν λόγω 
αποστολές -που ο επαγγελματισμός και η 
αφοσίωση του προσωπικού τους στο 
πεδίο επιχειρήσεων πρέπει να τονιστούν 
και να επαινεθούν- δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται ως άλλοθι της 
παρουσίας της Ένωσης αλλά να αποτελούν 
πραγματικά πολιτικά και επιχειρησιακά 
εργαλεία τα οποία θα χρησιμοποιούνται 
αποτελεσματικά και υπεύθυνα και θα 
εντάσσονται σε μια ολοκληρωμένη 
στρατηγική δράσης·

Or. {FR}fr

Τροπολογία 70
Jonás Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. παρατηρεί ότι οι μη στρατιωτικές 
αποστολές που πραγματοποιεί η 
Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2009 είναι ως 
επί το πλείστον σχεδιασμένες για την 
προβολή της Ένωσης στη διάρκεια μιας 
κρίσης και όχι ως στρατηγικό μέσο το 

11. παρατηρεί ότι οι μη στρατιωτικές 
αποστολές που πραγματοποιεί η 
Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2009 είναι ως 
επί το πλείστον σχεδιασμένες για την 
προβολή της Ένωσης στη διάρκεια μιας 
κρίσης και όχι ως στρατηγικό μέσο το 
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οποίο να στηρίζεται σε ενδελεχή ανάλυση 
και σχεδιασμό· εκτιμά ότι οι εν λόγω 
αποστολές δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται ως άλλοθι της 
παρουσίας της Ένωσης αλλά να αποτελούν 
πραγματικά πολιτικά και επιχειρησιακά 
εργαλεία τα οποία θα χρησιμοποιούνται 
αποτελεσματικά και υπεύθυνα και θα 
εντάσσονται σε μια ολοκληρωμένη 
στρατηγική δράσης·

οποίο να στηρίζεται σε ενδελεχή ανάλυση 
και σχεδιασμό· τονίζει την ανάγκη 
θέσπισης μιας πολιτικής γειτονίας που να 
ορίζει τους καίριους τομείς στους οποίους 
η ΕΕ είναι απούσα και τους τομείς στους 
οποίους η παρουσία της είναι ανεπαρκής, 
καθώς και της δημιουργίας ενός 
μηχανισμού εξισορρόπησης της πολιτικής 
γειτονίας μεταξύ της νότιας και της 
ανατολικής Ευρώπης λαμβανομένων 
υπόψη των τελευταίων εξελίξεων· εκτιμά 
ότι οι εν λόγω αποστολές δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται ως άλλοθι της 
παρουσίας της Ένωσης αλλά να αποτελούν 
πραγματικά πολιτικά και επιχειρησιακά 
εργαλεία τα οποία θα χρησιμοποιούνται 
αποτελεσματικά και υπεύθυνα και θα 
εντάσσονται σε μια ολοκληρωμένη 
στρατηγική δράσης·

Or. {ES}es

Τροπολογία 71
Tonino Picula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. παρατηρεί ότι οι μη στρατιωτικές 
αποστολές που πραγματοποιεί η 
Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2009 είναι ως 
επί το πλείστον σχεδιασμένες για την 
προβολή της Ένωσης στη διάρκεια μιας 
κρίσης και όχι ως στρατηγικό μέσο το 
οποίο να στηρίζεται σε ενδελεχή ανάλυση 
και σχεδιασμό· εκτιμά ότι οι εν λόγω 
αποστολές δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται ως άλλοθι της 
παρουσίας της Ένωσης αλλά να 
αποτελούν πραγματικά πολιτικά και 
επιχειρησιακά εργαλεία τα οποία θα 
χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά και 
υπεύθυνα και θα εντάσσονται σε μια 

11. παρατηρεί ότι οι μη στρατιωτικές 
αποστολές που πραγματοποιεί η 
Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2009 είναι ως 
επί το πλείστον σχεδιασμένες για την 
προβολή της Ένωσης στη διάρκεια μιας 
κρίσης και όχι ως στρατηγικό μέσο το 
οποίο να στηρίζεται σε ενδελεχή ανάλυση 
και σχεδιασμό· εκτιμά ότι οι εν λόγω 
αποστολές θα πρέπει να αποτελούν 
πραγματικά πολιτικά και επιχειρησιακά 
εργαλεία τα οποία θα χρησιμοποιούνται 
αποτελεσματικά και υπεύθυνα και θα 
εντάσσονται σε μια ολοκληρωμένη 
στρατηγική δράσης·
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ολοκληρωμένη στρατηγική δράσης·

Or. {EN}en

Τροπολογία 72
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. παρατηρεί ότι οι μη στρατιωτικές 
αποστολές που πραγματοποιεί η 
Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2009 είναι ως 
επί το πλείστον σχεδιασμένες για την 
προβολή της Ένωσης στη διάρκεια μιας 
κρίσης και όχι ως στρατηγικό μέσο το 
οποίο να στηρίζεται σε ενδελεχή ανάλυση 
και σχεδιασμό· εκτιμά ότι οι εν λόγω 
αποστολές δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται ως άλλοθι της 
παρουσίας της Ένωσης αλλά να αποτελούν 
πραγματικά πολιτικά και επιχειρησιακά 
εργαλεία τα οποία θα χρησιμοποιούνται 
αποτελεσματικά και υπεύθυνα και θα 
εντάσσονται σε μια ολοκληρωμένη 
στρατηγική δράσης·

11. παρατηρεί ότι οι μη στρατιωτικές 
αποστολές που πραγματοποιεί η 
Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2009 είναι ως 
επί το πλείστον σχεδιασμένες για την 
προβολή της Ένωσης στη διάρκεια μιας 
κρίσης και όχι ως στρατηγικό μέσο το 
οποίο να στηρίζεται σε ενδελεχή ανάλυση 
και σχεδιασμό· εκτιμά ότι οι εν λόγω 
αποστολές δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται ως άλλοθι της 
παρουσίας της Ένωσης αλλά να αποτελούν 
πραγματικά πολιτικά και επιχειρησιακά 
εργαλεία τα οποία θα χρησιμοποιούνται 
αποτελεσματικά και υπεύθυνα και θα 
εντάσσονται σε μια ολοκληρωμένη 
στρατηγική δράσης, ιδίως στην όμορη 
περιοχή·

Or. {EN}en

Τροπολογία 73
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. παρατηρεί ότι οι μη στρατιωτικές 
αποστολές που πραγματοποιεί η 
Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2009 είναι ως 
επί το πλείστον σχεδιασμένες για την 

11. παρατηρεί ότι οι μη στρατιωτικές και 
οι στρατιωτικές αποστολές που 
πραγματοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από 
το 2009 είναι ως επί το πλείστον 
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προβολή της Ένωσης στη διάρκεια μιας 
κρίσης και όχι ως στρατηγικό μέσο το 
οποίο να στηρίζεται σε ενδελεχή ανάλυση 
και σχεδιασμό· εκτιμά ότι οι εν λόγω 
αποστολές δεν θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται ως άλλοθι της 
παρουσίας της Ένωσης αλλά να αποτελούν 
πραγματικά πολιτικά και επιχειρησιακά 
εργαλεία τα οποία θα χρησιμοποιούνται 
αποτελεσματικά και υπεύθυνα και θα
εντάσσονται σε μια ολοκληρωμένη 
στρατηγική δράσης·

σχεδιασμένες για την προβολή της Ένωσης 
στη διάρκεια μιας κρίσης και όχι ως 
στρατηγικό μέσο το οποίο να στηρίζεται σε 
ενδελεχή ανάλυση και σχεδιασμό· εκτιμά 
ότι οι εν λόγω αποστολές 
χρησιμοποιούνται ως άλλοθι της 
παρουσίας της Ένωσης και δεν αποτελούν 
πραγματικά πολιτικά και επιχειρησιακά 
εργαλεία που χρησιμοποιούνται 
αποτελεσματικά και υπεύθυνα και 
εντάσσονται σε μια ολοκληρωμένη 
στρατηγική δράσης·

Or. {EN}en

Τροπολογία 74
Ioan Mircea Pașcu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. παρατηρεί ότι οι μη στρατιωτικές 
αποστολές που πραγματοποιεί η 
Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2009 είναι ως 
επί το πλείστον σχεδιασμένες για την 
προβολή της Ένωσης στη διάρκεια μιας 
κρίσης και όχι ως στρατηγικό μέσο το 
οποίο να στηρίζεται σε ενδελεχή ανάλυση 
και σχεδιασμό· εκτιμά ότι οι εν λόγω
αποστολές δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται ως άλλοθι της 
παρουσίας της Ένωσης αλλά να 
αποτελούν πραγματικά πολιτικά και 
επιχειρησιακά εργαλεία τα οποία θα 
χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά και 
υπεύθυνα και θα εντάσσονται σε μια 
ολοκληρωμένη στρατηγική δράσης·

11. επισημαίνει τη συμβολή της ΕΕ στη 
διεθνή ασφάλεια, στη διαχείριση κρίσεων 
και στη διατήρηση της ειρήνης μέσω των 
μη στρατιωτικών και στρατιωτικών 
αποστολών και επιχειρήσεων της ΕΕ ως 
σημαντικό στοιχείο της ολοκληρωμένης 
προσέγγισης της Ένωσης στις κρίσεις και 
τις εξωτερικές συγκρούσεις· σημειώνει 
ότι οι μη στρατιωτικές αποστολές θα 
πρέπει να αποτελούν πραγματικά 
πολιτικά και επιχειρησιακά εργαλεία τα 
οποία θα χρησιμοποιούνται 
αποτελεσματικά και υπεύθυνα και θα 
εντάσσονται σε μια ολοκληρωμένη 
στρατηγική δράσης· παρατηρεί ότι οι μη 
στρατιωτικές αποστολές δεν θα πρέπει να 
είναι σχεδιασμένες για την προβολή της 
Ένωσης στη διάρκεια μιας κρίσης αλλά 
να επιτρέπουν τη λήψη στρατηγικών 
μέτρων με βάση ενδελεχή ανάλυση και 
σχεδιασμό·

Or. {EN}en
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Τροπολογία 75
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11a. θεωρεί ότι η επιτυχία μιας 
αποστολής οφείλεται εν μέρει στο 
κατάλληλο και ειδικευμένο προσωπικό 
από άποψη κατάρτισης, δεξιοτήτων και 
ηγεσίας·

Or. {EN}en

Τροπολογία 76
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. διερωτάται, μεταξύ άλλων, για την 
αναγκαιότητα της διεξαγωγής και της 
διατήρησης μιας αποστολής βοήθειας στα 
σύνορα της Λιβύης (EUBAM Λιβύη) στο 
πλαίσιο ενός θεσμικού περιβάλλοντος και 
περιβάλλοντος ασφαλείας που δεν της 
επέτρεψαν ποτέ να ανταποκριθεί στους 
βασικούς στόχους που είχαν καθοριστεί·

12. διερωτάται, μεταξύ άλλων, για την 
αναγκαιότητα της διεξαγωγής και της 
διατήρησης μιας αποστολής βοήθειας στα 
σύνορα της Λιβύης (EUBAM Λιβύη) στο 
πλαίσιο ενός θεσμικού περιβάλλοντος και 
περιβάλλοντος ασφαλείας που δεν της 
επέτρεψαν ποτέ να ανταποκριθεί στους 
βασικούς στόχους που είχαν καθοριστεί· 
ζητεί, συνεπώς, από την ΥΕ/ΗΕ να 
ανασχεδιάσει την εντολή της EUBAM 
ώστε να αντιμετωπίσει τις πιεστικές 
ανάγκες για ασφάλεια στη χώρα και να 
εστιάσει στη διαδικασία αφοπλισμού, 
αποστράτευσης και 
επανένταξης/μεταρρύθμισης του τομέα 
της ασφάλειας, μόλις επιτευχθεί πολιτική 
διευθέτηση· προειδοποιεί επίσης ότι η 
αποστολή της ΕΕ θα πρέπει να είναι 
έτοιμη να συνεισφέρει σε περίπτωση που 
το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων 
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Εθνών (UNSC) εκδώσει εντολή για 
ειρηνευτική επέμβαση στη Λιβύη·

Or. {EN}en

Τροπολογία 77
Marietje Schaake, Jozo Radoš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. διερωτάται, μεταξύ άλλων, για την 
αναγκαιότητα της διεξαγωγής και της 
διατήρησης μιας αποστολής βοήθειας στα 
σύνορα της Λιβύης (EUBAM Λιβύη) στο 
πλαίσιο ενός θεσμικού περιβάλλοντος και 
περιβάλλοντος ασφαλείας που δεν της 
επέτρεψαν ποτέ να ανταποκριθεί στους 
βασικούς στόχους που είχαν καθοριστεί·

12. διερωτάται, μεταξύ άλλων, για την 
αναγκαιότητα της διεξαγωγής και της 
διατήρησης μιας αποστολής βοήθειας στα 
σύνορα της Λιβύης (EUBAM Λιβύη) στο 
πλαίσιο ενός θεσμικού περιβάλλοντος και 
περιβάλλοντος ασφαλείας που δεν της 
επέτρεψαν ποτέ να ανταποκριθεί στους 
βασικούς στόχους που είχαν καθοριστεί· 
ζητεί την επαναξιολόγηση των αναγκών 
όσον αφορά τη Λιβύη υπό το πρίσμα των 
πρόσφατων ανησυχητικών εξελίξεων, με 
στόχο την επαρκή αντιμετώπιση των 
προβληματισμών σε θέματα ασφάλειας, 
μεταξύ άλλων σε συνάρτηση με τις 
συνεχιζόμενες προσπάθειες 
καταπολέμησης της τρομοκρατίας στο 
Μάλι και στην περιοχή του Σαχέλ·

Or. {EN}en

Τροπολογία 78
Javier Nart, Ivo Vajgl, Jozo Radoš, Fernando Maura Barandiarán

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. θεωρεί ότι πρέπει να διενεργηθεί 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 
των 17 συνεχιζόμενων ευρωπαϊκών 
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αποστολών στο εξωτερικό, ενώ εκείνες 
που σχεδιάστηκαν πλήρως ή εν μέρει για 
αδύνατη επιχειρησιακή έκβαση θα πρέπει 
να ανασταλούν ή να μειωθούν·

Or. {EN}en

Τροπολογία 79
Lorenzo Cesa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει ότι η φιλόδοξη αποστολή 
ενίσχυσης των περιφερειακών ναυτικών 
ικανοτήτων στο Κέρας της Αφρικής 
(EUCAP Nestor) εντάσσεται σε ένα 
κορεσμένο θεσμικό και επιχειρησιακό 
περιβάλλον αποτελούμενο από πολυμερείς 
και διμερείς παράγοντες, καθώς και 
κοινοτικά μέσα, γεγονός το οποίο βλάπτει 
όχι μόνο την προβολή και την ακριβή 
στοχοθεσία αλλά και τα απτά 
αποτελέσματα της εν λόγω αποστολής·

14. επικροτεί την ολοκληρωμένη 
δέσμευση της ΕΕ στο Κέρας της Αφρικής, 
συμπεριλαμβανομένων των εξής 
αποστολών και των επιχειρήσεων της 
ΚΠΠΑ: EUTM Σομαλία, EUNAVFOR 
Atalanta και EUCAP Nestor. Σε αυτό το 
πλαίσιο, σημειώνει ότι η δραστηριότητα 
της αποστολής EUCAP Nestor 
αναπτύσσεται σε ένα σύνθετο θεσμικό και 
επιχειρησιακό περιβάλλον με την 
παρουσία πολυάριθμων διεθνών 
παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των 
παραγόντων της ΕΕ· εν προκειμένω, 
καλεί το Συμβούλιο και την ΕΥΕΔ να 
εξορθολογίσουν τους στόχους της 
αποστολής·

Or. {EN}en

Τροπολογία 80
Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. ευελπιστεί ότι οι δύο μη 
στρατιωτικές αποστολές που ξεκίνησαν 
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αυτή τη χρονιά, η συμβουλευτική 
αποστολή για τη μεταρρύθμιση του τομέα 
της μη στρατιωτικής ασφάλειας στην 
Ουκρανία (EUAM Ukraine) και η μη 
στρατιωτική αποστολή στο Μάλι 
(EUCAP Sahel Mali), προς υποστήριξη 
των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας του 
Μάλι, θα εκπληρώσουν αποτελεσματικά 
την εντολή τους και θα εστιάσουν σε 
σαφώς προσδιορισμένους, μετρήσιμους 
και βιώσιμους στόχους·

Or. {FR}fr

Τροπολογία 81
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επισημαίνει την ύπαρξη, από τον 
Ιούνιο του 2013, ενός χώρου αποθήκευσης 
που αποσκοπεί στην ταχεία διάθεση των 
απαραίτητων μέσων για τις μη 
στρατιωτικές αποστολές της ΚΠΑΑ· 
εκτιμά ότι ο εν λόγω χώρος, για να μπορεί 
να χρησιμοποιείται αποτελεσματικά, θα 
πρέπει να εξυπηρετεί τον επικεφαλής της 
αποστολής και τις ανάγκες που εκείνος 
προσδιορίζει και να μην εξαρτάται από τις 
αποφάσεις της Επιτροπής· ζητεί την 
εκπόνηση ετήσιας έκθεσης 
δραστηριοτήτων σχετικά με τον εν λόγω 
χώρο αποθήκευσης με σκοπό την 
αξιολόγηση της προστιθεμένης αξίας του 
ως προς την ταχύτητα διεξαγωγής των μη 
στρατιωτικών αποστολών·

15. επισημαίνει την ύπαρξη, από τον 
Ιούνιο του 2013, ενός χώρου αποθήκευσης 
που αποσκοπεί στην ταχεία διάθεση των 
απαραίτητων μέσων για τις μη 
στρατιωτικές αποστολές της ΚΠΑΑ· 
εκτιμά ότι ο εν λόγω χώρος, για να μπορεί 
να χρησιμοποιείται αποτελεσματικά, θα 
πρέπει να εξυπηρετεί τον επικεφαλής της 
αποστολής και τις ανάγκες που εκείνος 
προσδιορίζει και να λειτουργεί σε στενή 
συνεργασία με την Επιτροπή· ζητεί την 
εκπόνηση ετήσιας έκθεσης 
δραστηριοτήτων σχετικά με τον εν λόγω 
χώρο αποθήκευσης με σκοπό την 
αξιολόγηση της προστιθεμένης αξίας του 
ως προς την ταχύτητα διεξαγωγής των μη 
στρατιωτικών αποστολών·

Or. {EN}en

Τροπολογία 82
Geoffrey Van Orden
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επικροτεί τις μελέτες που βρίσκονται 
υπό εκπόνηση σχετικά με τη δημιουργία 
ενός κέντρου κοινών υπηρεσιών με σκοπό 
την ομαδοποίηση των μέσων που 
προορίζονται για τις μη στρατιωτικές 
αποστολές της ΚΠΑΑ· εκτιμά ότι η 
αποτελεσματικότερη λύση είναι η σύσταση 
ενός ενιαίου θεσμικού μηχανισμού εντός 
της ΕΥΕΔ με σκοπό την κεντρικοποίηση 
και τον εξορθολογισμό των υπηρεσιών των 
μη στρατιωτικών αποστολών (ανθρώπινοι 
πόροι, πληροφορική, εφοδιαστική...) που 
βρίσκονται επί του παρόντος 
διασκορπισμένες σε κάθε αποστολή·

16. σημειώνει τις μελέτες που βρίσκονται 
υπό εκπόνηση σχετικά με τη δημιουργία 
ενός κέντρου κοινών υπηρεσιών με σκοπό 
την ομαδοποίηση των μέσων που 
προορίζονται για τις μη στρατιωτικές 
αποστολές της ΚΠΑΑ· εκτιμά ότι η 
αποτελεσματικότερη λύση είναι η σύσταση 
ενός ενιαίου θεσμικού μηχανισμού εντός 
της ΕΥΕΔ με σκοπό την κεντρικοποίηση 
και τον εξορθολογισμό των υπηρεσιών των 
μη στρατιωτικών αποστολών (ανθρώπινοι 
πόροι, πληροφορική, εφοδιαστική...) που 
βρίσκονται επί του παρόντος 
διασκορπισμένες σε κάθε αποστολή·

Or. {EN}en

Τροπολογία 83
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επικροτεί τις μελέτες που βρίσκονται 
υπό εκπόνηση σχετικά με τη δημιουργία 
ενός κέντρου κοινών υπηρεσιών με σκοπό 
την ομαδοποίηση των μέσων που 
προορίζονται για τις μη στρατιωτικές 
αποστολές της ΚΠΑΑ· εκτιμά ότι η 
αποτελεσματικότερη λύση είναι η σύσταση
ενός ενιαίου θεσμικού μηχανισμού εντός 
της ΕΥΕΔ με σκοπό την κεντρικοποίηση 
και τον εξορθολογισμό των υπηρεσιών των 
μη στρατιωτικών αποστολών (ανθρώπινοι 
πόροι, πληροφορική, εφοδιαστική...) που 
βρίσκονται επί του παρόντος 
διασκορπισμένες σε κάθε αποστολή·

16. επικροτεί τις μελέτες που βρίσκονται 
υπό εκπόνηση σχετικά με τη δημιουργία 
ενός κέντρου κοινών υπηρεσιών με σκοπό 
την ομαδοποίηση των μέσων που 
προορίζονται για τις μη στρατιωτικές 
αποστολές της ΚΠΑΑ και την ενίσχυση 
της αποτελεσματικότητας της 
διεξαγωγής των αποστολών· ζητεί τη 
δημιουργία του κέντρου κοινών 
υπηρεσιών, εκτιμά ότι η 
αποτελεσματικότερη λύση είναι η σύσταση 
ενός ενιαίου θεσμικού μηχανισμού εντός 
της ΕΥΕΔ με σκοπό την κεντρικοποίηση 
και τον εξορθολογισμό των υπηρεσιών των 
μη στρατιωτικών αποστολών (ανθρώπινοι 
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πόροι, πληροφορική, εφοδιαστική...) που 
βρίσκονται επί του παρόντος 
διασκορπισμένες σε κάθε αποστολή·

Or. {EN}en

Τροπολογία 84
Javier Nart, Jozo Radoš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. παρατηρεί ότι οι στρατιωτικές 
επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ εστιάζουν όλο και 
περισσότερο στην εκπαίδευση των 
ένοπλων δυνάμεων (EUTM Μάλι και 
EUTM Σομαλία)· επικροτεί την επιτυχία
των εν λόγω επιχειρήσεων αλλά 
αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι αποστολές 
εκτελεστικής εντολής σπανίως 
χρησιμοποιούνται πλέον· εκτιμά ότι, λόγω 
των συνεχών απειλών στον περίγυρό της, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δύναται να εστιάζει 
μόνο στα μέσα για την περίοδο μετά την 
κρίση ή για την έξοδο από την κρίση και 
πρέπει να είναι σε θέση να παρεμβαίνει σε 
όλα τα επίπεδα διαχείρισης μιας κρίσης·

17. παρατηρεί ότι οι στρατιωτικές 
επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ εστιάζουν όλο και 
περισσότερο στην εκπαίδευση των 
ένοπλων δυνάμεων (EUTM Μάλι και 
EUTM Σομαλία)· επικροτεί την απόφαση 
για τη διεξαγωγή των εν λόγω 
επιχειρήσεων αλλά ζητεί την προσαρμογή 
της εντολής τους στις συνθήκες της 
εκάστοτε κατάστασης. Θεωρεί ότι οι 
μονάδες που έχουν διαμορφωθεί πρέπει 
να είναι πλήρως λειτουργικές, δηλαδή να 
διαθέτουν επιθετική ικανότητα·
αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι αποστολές 
εκτελεστικής εντολής σπανίως 
χρησιμοποιούνται πλέον· εκτιμά ότι, λόγω 
των συνεχών απειλών στον περίγυρό της, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δύναται να εστιάζει 
μόνο στα μέσα για την περίοδο μετά την 
κρίση ή για την έξοδο από την κρίση και 
πρέπει να είναι σε θέση να παρεμβαίνει σε 
όλα τα επίπεδα διαχείρισης μιας κρίσης·

Or. {EN}en

Τροπολογία 85
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. παρατηρεί ότι οι στρατιωτικές 
επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ εστιάζουν όλο και 
περισσότερο στην εκπαίδευση των 
ένοπλων δυνάμεων (EUTM Μάλι και 
EUTM Σομαλία)· επικροτεί την επιτυχία 
των εν λόγω επιχειρήσεων αλλά 
αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι αποστολές 
εκτελεστικής εντολής σπανίως 
χρησιμοποιούνται πλέον· εκτιμά ότι, λόγω 
των συνεχών απειλών στον περίγυρό της, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δύναται να εστιάζει 
μόνο στα μέσα για την περίοδο μετά την 
κρίση ή για την έξοδο από την κρίση και 
πρέπει να είναι σε θέση να παρεμβαίνει σε 
όλα τα επίπεδα διαχείρισης μιας κρίσης·

17. παρατηρεί ότι οι στρατιωτικές 
επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ εστιάζουν όλο και 
περισσότερο στην εκπαίδευση των 
ένοπλων δυνάμεων (EUTM Μάλι και 
EUTM Σομαλία)· επικροτεί την επιτυχία 
των εν λόγω επιχειρήσεων αλλά 
αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι αποστολές 
εκτελεστικής εντολής σπανίως 
χρησιμοποιούνται πλέον· εκτιμά ότι, λόγω 
των συνεχών απειλών στον περίγυρό της, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δύναται να εστιάζει 
μόνο στα μέσα για την περίοδο μετά την 
κρίση ή για την έξοδο από την κρίση και 
πρέπει να είναι σε θέση να παρεμβαίνει σε 
όλα τα επίπεδα διαχείρισης μιας κρίσης, σε 
ευθυγράμμιση με τον Χάρτη των 
Ηνωμένων Εθνών·

Or. {EN}en

Τροπολογία 86
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. παρατηρεί ότι οι στρατιωτικές 
επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ εστιάζουν όλο και 
περισσότερο στην εκπαίδευση των 
ένοπλων δυνάμεων (EUTM Μάλι και 
EUTM Σομαλία)· επικροτεί την επιτυχία 
των εν λόγω επιχειρήσεων αλλά 
αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι αποστολές 
εκτελεστικής εντολής σπανίως 
χρησιμοποιούνται πλέον· εκτιμά ότι, λόγω 
των συνεχών απειλών στον περίγυρό της, 
η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δύναται να 
εστιάζει μόνο στα μέσα για την περίοδο 
μετά την κρίση ή για την έξοδο από την 
κρίση και πρέπει να είναι σε θέση να 
παρεμβαίνει σε όλα τα επίπεδα 

17. παρατηρεί ότι οι στρατιωτικές 
επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ εστιάζουν όλο και 
περισσότερο στην εκπαίδευση των 
ένοπλων δυνάμεων (EUTM Μάλι και 
EUTM Σομαλία)·



AM\1047490EL.doc 55/101 PE546.824v01-00

EL

διαχείρισης μιας κρίσης·

Or. {EN}en

Τροπολογία 87
Tonino Picula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. εκφράζει τη λύπη του για τα 
προβλήματα συγκέντρωσης δυνάμεων που 
προκύπτουν κατά την έναρξη των 
στρατιωτικών αποστολών· επισημαίνει ότι, 
εκτός από την ευρωπαϊκή αποστολή στο 
Μάλι (EUTM Mali), που βασίζεται στην 
ουσιαστική συνεισφορά 23 κρατών μελών, 
η κάθε στρατιωτική επιχείρηση της 
Ένωσης που βρίσκεται υπό εξέλιξη αφορά 
το πολύ έξι κράτη μέλη· εκτιμά ότι οι
συνεισφορές των τρίτων κρατών 
αποδεικνύουν τη ζωτικότητα των 
συμπράξεων στην ΚΠΑΑ αλλά, κυρίως, 
αντανακλούν τη μείωση του 
ενδιαφέροντος των κρατών μελών·

18. εκφράζει τη λύπη του για τα 
προβλήματα συγκέντρωσης δυνάμεων που 
προκύπτουν κατά την έναρξη των 
στρατιωτικών αποστολών· επισημαίνει ότι, 
εκτός από την ευρωπαϊκή αποστολή στο 
Μάλι (EUTM Mali), που βασίζεται στην 
ουσιαστική συνεισφορά 23 κρατών μελών, 
η κάθε στρατιωτική επιχείρηση της 
Ένωσης που βρίσκεται υπό εξέλιξη αφορά 
το πολύ έξι κράτη μέλη· επικροτεί τις
συνεισφορές των τρίτων κρατών, οι οποίες
αποδεικνύουν τη ζωτικότητα των 
συμπράξεων στην ΚΠΑΑ· καλεί τα κράτη 
μέλη να στηρίξουν περισσότερο τις 
στρατιωτικές επιχειρήσεις της ΕΕ και να 
συμβάλουν ανάλογα με τους πόρους και 
τις ικανότητες που διαθέτουν για τέτοιους 
σκοπούς·

Or. {EN}en

Τροπολογία 88
Ioan Mircea Pașcu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. εκφράζει τη λύπη του για τα 
προβλήματα συγκέντρωσης δυνάμεων που 
προκύπτουν κατά την έναρξη των 

18. εκφράζει τη λύπη του για τα επίμονα
προβλήματα συγκέντρωσης δυνάμεων που 
προκύπτουν κατά την έναρξη των 
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στρατιωτικών αποστολών· επισημαίνει ότι, 
εκτός από την ευρωπαϊκή αποστολή στο 
Μάλι (EUTM Mali), που βασίζεται στην 
ουσιαστική συνεισφορά 23 κρατών μελών, 
η κάθε στρατιωτική επιχείρηση της 
Ένωσης που βρίσκεται υπό εξέλιξη αφορά 
το πολύ έξι κράτη μέλη· εκτιμά ότι οι 
συνεισφορές των τρίτων κρατών 
αποδεικνύουν τη ζωτικότητα των 
συμπράξεων στην ΚΠΑΑ αλλά, κυρίως, 
αντανακλούν τη μείωση του 
ενδιαφέροντος των κρατών μελών·

στρατιωτικών αποστολών· επισημαίνει ότι, 
εκτός από την ευρωπαϊκή αποστολή στο 
Μάλι (EUTM Mali), που βασίζεται στην 
ουσιαστική συνεισφορά 23 κρατών μελών, 
η κάθε στρατιωτική επιχείρηση της 
Ένωσης που βρίσκεται υπό εξέλιξη αφορά 
το πολύ έξι κράτη μέλη· ενθαρρύνει τα
κράτη μέλη να συνεισφέρουν 
περισσότερες δυνάμεις στις επιχειρήσεις, 
όταν οι απαιτούμενες εθνικές ικανότητες 
είναι διαθέσιμες· τονίζει την ανάγκη για 
μια κοινή και συνεργατική προσέγγιση 
όσον αφορά την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων συγκέντρωσης δυνάμεων· 
θεωρεί ότι η συνεισφορά των τρίτων 
κρατών αποδεικνύει τη ζωτικότητα των 
συμπράξεων στην ΚΠΑΑ·

Or. {EN}en

Τροπολογία 89
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. εκφράζει τη λύπη του για τα 
προβλήματα συγκέντρωσης δυνάμεων που 
προκύπτουν κατά την έναρξη των 
στρατιωτικών αποστολών· επισημαίνει ότι, 
εκτός από την ευρωπαϊκή αποστολή στο 
Μάλι (EUTM Mali), που βασίζεται στην 
ουσιαστική συνεισφορά 23 κρατών μελών, 
η κάθε στρατιωτική επιχείρηση της 
Ένωσης που βρίσκεται υπό εξέλιξη αφορά 
το πολύ έξι κράτη μέλη· εκτιμά ότι οι 
συνεισφορές των τρίτων κρατών 
αποδεικνύουν τη ζωτικότητα των 
συμπράξεων στην ΚΠΑΑ αλλά, κυρίως, 
αντανακλούν τη μείωση του ενδιαφέροντος 
των κρατών μελών·

18. εκφράζει τη λύπη του για τα 
προβλήματα συγκέντρωσης δυνάμεων που 
προκύπτουν κατά την έναρξη των 
στρατιωτικών αποστολών· επισημαίνει ότι, 
εκτός από την ευρωπαϊκή αποστολή στο 
Μάλι (EUTM Mali), που βασίζεται στην 
ουσιαστική συνεισφορά 23 κρατών μελών, 
η κάθε στρατιωτική επιχείρηση της 
Ένωσης που βρίσκεται υπό εξέλιξη αφορά 
το πολύ έξι κράτη μέλη· εκτιμά ότι οι 
συνεισφορές των τρίτων κρατών 
αποδεικνύουν τη ζωτικότητα των 
συμπράξεων στην ΚΠΑΑ αλλά, κυρίως, 
αντανακλούν τη μείωση του ενδιαφέροντος 
των κρατών μελών, γεγονός που οφείλεται 
επίσης στις περικοπές στους αμυντικούς 
προϋπολογισμούς·
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Or. {EN}en

Τροπολογία 90
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. εκφράζει τη λύπη του για τα 
προβλήματα συγκέντρωσης δυνάμεων που 
προκύπτουν κατά την έναρξη των 
στρατιωτικών αποστολών· επισημαίνει ότι, 
εκτός από την ευρωπαϊκή αποστολή στο 
Μάλι (EUTM Mali), που βασίζεται στην 
ουσιαστική συνεισφορά 23 κρατών μελών, 
η κάθε στρατιωτική επιχείρηση της 
Ένωσης που βρίσκεται υπό εξέλιξη αφορά 
το πολύ έξι κράτη μέλη· εκτιμά ότι οι 
συνεισφορές των τρίτων κρατών 
αποδεικνύουν τη ζωτικότητα των 
συμπράξεων στην ΚΠΑΑ αλλά, κυρίως, 
αντανακλούν τη μείωση του ενδιαφέροντος 
των κρατών μελών·

18. εκφράζει τη λύπη του για τα 
προβλήματα συγκέντρωσης δυνάμεων που 
προκύπτουν κατά την έναρξη των 
στρατιωτικών αποστολών· επισημαίνει ότι, 
εκτός από την ευρωπαϊκή αποστολή στο 
Μάλι (EUTM Mali), που βασίζεται στη
συνεισφορά 23 κρατών μελών, η κάθε 
στρατιωτική επιχείρηση της Ένωσης που 
βρίσκεται υπό εξέλιξη αφορά το πολύ έξι 
κράτη μέλη· εκτιμά ότι οι συνεισφορές των 
τρίτων κρατών αποδεικνύουν τη 
ζωτικότητα των συμπράξεων στην ΚΠΑΑ 
αλλά, κυρίως, αντανακλούν τη μείωση του 
ενδιαφέροντος των κρατών μελών, καθώς 
πρόκειται ουσιαστικά για συνασπισμούς 
προθύμων που δεν ζητούν συμμετοχή της 
ΕΕ·

Or. {EN}en

Τροπολογία 91
Jonás Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. δεδομένου ότι τόσο οι μη στρατιωτικές 
αποστολές της Ένωσης (EUCAP) όσο και 
οι στρατιωτικές αποστολές (EUTM) 
προσανατολίζονται προς την κατάρτιση, 
διερωτάται για την καταλληλότητα της 
υιοθέτησης μιας διαρθρωτικής πολιτικής 

19. δεδομένου ότι τόσο οι μη στρατιωτικές 
αποστολές της Ένωσης (EUCAP) όσο και 
οι στρατιωτικές αποστολές (EUTM) 
προσανατολίζονται προς την κατάρτιση, 
θεωρεί κατάλληλη την υιοθέτηση μιας 
διαρθρωτικής πολιτικής που θα αποσκοπεί 
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που θα αποσκοπεί στη μακροβιότητα των 
εν λόγω αποστολών, με την παροχή 
συνδρομής σε επίπεδο προϋπολογισμού 
και εξοπλισμού· εκτιμά ότι η εν λόγω νέα 
πολιτική, που εντάσσεται στο πλαίσιο 
συνεργασίας και ανάπτυξης, θα συμβάλει 
στην υλοποίηση των συνεχιζόμενων 
εργασιών των πρωτοβουλιών Train and 
Equip και E2I με σκοπό τη 
μακροπρόθεσμη ενίσχυση των ικανοτήτων 
των τρίτων κρατών (σε επίπεδο 
εξοπλισμού, υλικών, υποδομών, μισθών) 
για τη δημιουργία ένοπλων δυνάμεών με 
επιχειρησιακή ετοιμότητα·

στη μακροβιότητα των εν λόγω 
αποστολών, με την παροχή συνδρομής σε 
επίπεδο προϋπολογισμού και εξοπλισμού· 
εκτιμά ότι η εν λόγω νέα πολιτική, που 
εντάσσεται στο πλαίσιο συνεργασίας και 
ανάπτυξης, θα συμβάλει στην υλοποίηση 
των συνεχιζόμενων εργασιών των 
πρωτοβουλιών Train and Equip και E2I με 
σκοπό τη μακροπρόθεσμη ενίσχυση των 
ικανοτήτων των τρίτων κρατών (σε 
επίπεδο εξοπλισμού, υλικών, υποδομών, 
μισθών) για τη δημιουργία ένοπλων 
δυνάμεών με επιχειρησιακή ετοιμότητα·

Or. {ES}es

Τροπολογία 92
Javier Nart, Jozo Radoš, Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. δεδομένου ότι τόσο οι μη στρατιωτικές 
αποστολές της Ένωσης (EUCAP) όσο και 
οι στρατιωτικές αποστολές (EUTM) 
προσανατολίζονται προς την κατάρτιση, 
διερωτάται για την καταλληλότητα της 
υιοθέτησης μιας διαρθρωτικής πολιτικής 
που θα αποσκοπεί στη μακροβιότητα των 
εν λόγω αποστολών, με την παροχή 
συνδρομής σε επίπεδο προϋπολογισμού 
και εξοπλισμού· εκτιμά ότι η εν λόγω νέα 
πολιτική, που εντάσσεται στο πλαίσιο 
συνεργασίας και ανάπτυξης, θα συμβάλει 
στην υλοποίηση των συνεχιζόμενων 
εργασιών των πρωτοβουλιών Train and 
Equip και E2I με σκοπό τη 
μακροπρόθεσμη ενίσχυση των ικανοτήτων 
των τρίτων κρατών (σε επίπεδο 
εξοπλισμού, υλικών, υποδομών, μισθών) 
για τη δημιουργία ένοπλων δυνάμεών με 
επιχειρησιακή ετοιμότητα·

19. δεδομένου ότι τόσο οι μη στρατιωτικές 
αποστολές της Ένωσης (EUCAP) όσο και 
οι στρατιωτικές αποστολές (EUTM) 
προσανατολίζονται προς την κατάρτιση, 
διερωτάται για την καταλληλότητα της 
υιοθέτησης μιας διαρθρωτικής πολιτικής 
που θα αποσκοπεί στη μακροβιότητα των 
εν λόγω αποστολών, με αποτελεσματικές 
εντολές και στόχους, που αρμόζουν στην 
κατάσταση που καλούνται να 
αντιμετωπίσουν, με την παροχή 
συνδρομής σε επίπεδο προϋπολογισμού 
και εξοπλισμού· εκτιμά ότι η εν λόγω νέα 
πολιτική, που εντάσσεται στο πλαίσιο 
συνεργασίας και ανάπτυξης, θα συμβάλει 
στην υλοποίηση των συνεχιζόμενων 
εργασιών των πρωτοβουλιών Train and 
Equip και E2I με σκοπό τη 
μακροπρόθεσμη ενίσχυση των ικανοτήτων 
των τρίτων κρατών (σε επίπεδο 
εξοπλισμού, υλικών, υποδομών, μισθών) 
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για τη δημιουργία ένοπλων δυνάμεών με 
επιχειρησιακή ετοιμότητα·

Or. {EN}en

Τροπολογία 93
Lorenzo Cesa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. δεδομένου ότι τόσο οι μη στρατιωτικές 
αποστολές της Ένωσης (EUCAP) όσο και 
οι στρατιωτικές αποστολές (EUTM) 
προσανατολίζονται προς την κατάρτιση, 
διερωτάται για την καταλληλότητα της 
υιοθέτησης μιας διαρθρωτικής πολιτικής 
που θα αποσκοπεί στη μακροβιότητα των 
εν λόγω αποστολών, με την παροχή 
συνδρομής σε επίπεδο προϋπολογισμού 
και εξοπλισμού· εκτιμά ότι η εν λόγω νέα 
πολιτική, που εντάσσεται στο πλαίσιο 
συνεργασίας και ανάπτυξης, θα συμβάλει 
στην υλοποίηση των συνεχιζόμενων 
εργασιών των πρωτοβουλιών Train and 
Equip και E2I με σκοπό τη 
μακροπρόθεσμη ενίσχυση των ικανοτήτων 
των τρίτων κρατών (σε επίπεδο 
εξοπλισμού, υλικών, υποδομών, μισθών) 
για τη δημιουργία ένοπλων δυνάμεών με 
επιχειρησιακή ετοιμότητα·

19. δεδομένου ότι τόσο οι μη στρατιωτικές 
αποστολές της Ένωσης (EUCAP) όσο και 
οι στρατιωτικές αποστολές (EUTM) 
προσανατολίζονται προς την κατάρτιση, 
διερωτάται για την καταλληλότητα της 
υιοθέτησης μιας διαρθρωτικής πολιτικής 
που θα αποσκοπεί στη μακροβιότητα των 
εν λόγω αποστολών, με την παροχή 
συνδρομής σε επίπεδο προϋπολογισμού 
και εξοπλισμού· εκτιμά ότι η εν λόγω νέα 
πολιτική, που εντάσσεται στο πλαίσιο 
συνεργασίας και ανάπτυξης, θα συμβάλει 
στην υλοποίηση των συνεχιζόμενων 
εργασιών των πρωτοβουλιών Train and 
Equip και E2I με σκοπό τη 
μακροπρόθεσμη ενίσχυση των ικανοτήτων 
των τρίτων κρατών (σε επίπεδο 
εξοπλισμού, υλικών, υποδομών, μισθών) 
για τη δημιουργία ένοπλων δυνάμεών με 
επιχειρησιακή ετοιμότητα και, σε αυτό το 
πλαίσιο, ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
διερευνήσει καινοτόμους πηγές 
χρηματοδότησης·

Or. {EN}en

Τροπολογία 94
Marek Jurek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
βούληση του Συμβουλίου του Νοεμβρίου 
2013 να ενισχύσει την επεκτασιμότητα και 
την ευελιξία των μάχιμων μονάδων 
(GTUE) ώστε να μπορούν να 
ανταποκρίνονται σε κάθε είδος 
καθηκόντων διαχείρισης κρίσεων· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι η μοναδική – και 
εξαιρετικά περιορισμένη – πρόοδος που 
έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής είναι η 
πρόταση ανάληψης του κόστους της 
στρατηγικής μεταφοράς των GTUE προς 
τους τόπους επιχειρήσεων από τον 
μηχανισμό Αθηνά· ζητεί από όλα τα 
κράτη μέλη να υιοθετήσουν άμεσα μια 
εποικοδομητική προσέγγιση και να 
μεριμνήσουν για την οριστική εξάλειψη 
όλων των πολιτικών και επιχειρησιακών 
εμποδίων που παρακωλύουν την 
αξιοποίηση των GTUE·

20. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
βούληση του Συμβουλίου του Νοεμβρίου 
2013 να ενισχύσει την επεκτασιμότητα και 
την ευελιξία των μάχιμων μονάδων 
(GTUE) ώστε να μπορούν να 
ανταποκρίνονται σε κάθε είδος 
καθηκόντων διαχείρισης κρίσεων· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι η μοναδική – και 
εξαιρετικά περιορισμένη – πρόοδος που 
έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής είναι η 
πρόταση ανάληψης του κόστους της 
στρατηγικής μεταφοράς των GTUE προς 
τους τόπους επιχειρήσεων από τον 
μηχανισμό Αθηνά· ζητεί από την ΕΕ να 
καταργήσει τις ναυλωμένες πτήσεις από 
ρωσική μεσάζουσα εταιρεία που 
συμμετέχει στο πρόγραμμα προσωρινής 
λύσης στρατηγικών αερομεταφορών 
(SALIS) και να επανεξετάσει την ιδέα να 
ναυλώσει αεροσκάφη μεταφορών Ruslan 
124 απευθείας από την Ουκρανία, ώστε 
να διασφαλίσει τη στρατηγική αυτονομία 
της ΕΕ, σε ένδειξη αλληλεγγύης και 
βοήθειας προς την οικονομία της 
Ουκρανίας, εξασφαλίζοντας συνεργασία 
του εν λόγω κράτους με τις αμυντικές 
βιομηχανίες της Ευρώπης·

Or. {EN}en

Τροπολογία 95
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
βούληση του Συμβουλίου του Νοεμβρίου 
2013 να ενισχύσει την επεκτασιμότητα και 
την ευελιξία των μάχιμων μονάδων 
(GTUE) ώστε να μπορούν να 

20. επισημαίνει τη βούληση του 
Συμβουλίου του Νοεμβρίου 2013 να 
ενισχύσει την επεκτασιμότητα και την 
ευελιξία των μάχιμων μονάδων (GTUE) 
ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται σε 
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ανταποκρίνονται σε κάθε είδος 
καθηκόντων διαχείρισης κρίσεων· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι η μοναδική – και 
εξαιρετικά περιορισμένη – πρόοδος που 
έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής είναι η 
πρόταση ανάληψης του κόστους της 
στρατηγικής μεταφοράς των GTUE προς 
τους τόπους επιχειρήσεων από τον 
μηχανισμό Αθηνά· ζητεί από όλα τα 
κράτη μέλη να υιοθετήσουν άμεσα μια 
εποικοδομητική προσέγγιση και να 
μεριμνήσουν για την οριστική εξάλειψη 
όλων των πολιτικών και επιχειρησιακών 
εμποδίων που παρακωλύουν την 
αξιοποίηση των GTUE·

κάθε είδος καθηκόντων διαχείρισης 
κρίσεων· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η 
μοναδική – και εξαιρετικά περιορισμένη –
πρόοδος που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής 
είναι η πρόταση ανάληψης του κόστους 
της στρατηγικής μεταφοράς των GTUE 
προς τους τόπους επιχειρήσεων από τον 
μηχανισμό Αθηνά· αναγνωρίζει ότι η 
έλλειψη μιας εποικοδομητικής 
προσέγγισης μεταξύ όλων των κρατών 
μελών δημιουργεί πολιτικά και 
επιχειρησιακά εμπόδια που παρακωλύουν 
την αξιοποίηση των GTUE·

Or. {EN}en

Τροπολογία 96
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
θετικό μήνυμα της τελευταίας άτυπης 
συνόδου των Υπουργών Άμυνας να 
διερευνήσει τη δυνατότητα υλοποίησης 
του άρθρου 44 της συνθήκης της ΕΕ· 
εκφράζει, εντούτοις, τη λύπη του για το 
γεγονός ότι εξαιτίας των διαφωνιών επί 
του θέματος δεν έχει σημειωθεί καμία 
πρόοδος σε σχέση με τις λεπτομέρειες 
εφαρμογής του εν λόγω άρθρου· θεωρεί 
ότι η εφαρμογή του άρθρου 44 θα 
συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της 
ευελιξίας και της ταχύτητας 
ανταπόκρισης της Ένωσης και κατ' 
επέκταση στην ικανότητά της να 
αντιμετωπίζει τις απειλές που 
παρουσιάζονται· καλεί τα κράτη μέλη που 
δεν επιδεικνύουν ενδιαφέρον ή δεν 
διαθέτουν τα μέσα να συμμετέχουν στις 
επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ να ενεργήσουν 

21. σημειώνει το θετικό μήνυμα της 
τελευταίας άτυπης συνόδου των Υπουργών 
Άμυνας να διερευνήσει τη δυνατότητα 
υλοποίησης του άρθρου 44 της συνθήκης 
της ΕΕ· αναγνωρίζει ότι εξαιτίας των 
διαφωνιών επί του θέματος δεν έχει 
σημειωθεί καμία πρόοδος σε σχέση με τις 
λεπτομέρειες εφαρμογής του εν λόγω 
άρθρου·
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εποικοδομητικά και να επιτρέψουν στα 
άλλα κράτη μέλη να δράσουν εφόσον το 
επιθυμούν·

Or. {EN}en

Τροπολογία 97
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί από την ΑΕ/ΥΕ να διερευνήσει 
τη δυνατότητα υλοποίησης και άλλων 
άρθρων της Συνθήκης της Λισαβόνας·

διαγράφεται

Or. {EN}en

Τροπολογία 98
Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί από την ΑΕ/ΥΕ να διερευνήσει 
τη δυνατότητα υλοποίησης και άλλων 
άρθρων της Συνθήκης της Λισαβόνας·

22. ζητεί από την ΑΕ/ΥΕ να διερευνήσει 
τη δυνατότητα υλοποίησης και άλλων 
άρθρων της Συνθήκης της Λισαβόνας·
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αφορούν το ταμείο εκκίνησης (άρθρο 41 
της ΣΕΕ), τη μόνιμη ενισχυμένη 
συνεργασία (άρθρο 46 της ΣΕΕ), τη 
ρήτρα αλληλεγγύης (άρθρο 222 της 
ΣΛΕΕ) και τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας 
(άρθρο 42 της ΣΕΕ)·

Or. {FR}fr



AM\1047490EL.doc 63/101 PE546.824v01-00

EL

Τροπολογία 99
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. ζητεί να εξεταστεί σοβαρά το 
ενδεχόμενο χρήσης – σε μορφές που 
διαθέτουν την απαραίτητη 
επεκτασιμότητα – πολυμερών επιτελείων 
και Σωμάτων τα οποία έχουν αποδείξει 
στην πράξη την αποτελεσματικότητά 
τους, όπως είναι το Eurocorps στο 
Στρασβούργο·

διαγράφεται

Or. {EN}en

Τροπολογία 100
Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. επικροτεί την πρόθεση του 
Συμβουλίου να εξετάσει το ενδεχόμενο 
εκπόνησης σαφούς στρατηγικού πλαισίου 
για την εξωτερική δράση της ΕΕ· 
αναμένει την επικείμενη ανακοίνωση της 
ΥΕ/ΑΕ η οποία θα αξιολογήσει τις 
επιπτώσεις των αλλαγών στο παγκόσμιο 
περιβάλλον και θα εντοπίσει τις 
προκλήσεις και τις ευκαιρίες που 
προκύπτουν για την ΕΕ·

Or. {FR}fr

Τροπολογία 101
Arnaud Danjean
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23β. επικροτεί το πλαίσιο πολιτικής της 
ΕΕ που εγκρίθηκε στις 18 Νοεμβρίου του 
περασμένου έτους όσον αφορά την άμυνα 
στον κυβερνοχώρο με στόχο την 
προώθηση της ανάπτυξης των εθνικών 
ικανοτήτων άμυνας στο πεδίο του 
κυβερνοχώρου και την ενίσχυση της 
προστασίας των δικτύων επικοινωνιών 
που χρησιμοποιούνται για τα μέσα της 
ΚΠΑΑ· ευελπιστεί ότι αυτό το σχέδιο 
δράσης θα αποτελέσει το σημείο 
εκκίνησης ώστε τα ζητήματα άμυνας 
στον κυβερνοχώρο να ενσωματωθούν 
περισσότερο συστηματικά στις 
στρατηγικές για την εθνική ασφάλεια των 
κρατών μελών, αλλά και προκειμένου τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ να 
ευαισθητοποιηθούν σε θέματα άμυνας 
στο πεδίο του κυβερνοχώρου· χαιρετίζει 
τη δέσμευση του προέδρου της 
στρατιωτικής επιτροπής της ΕΕ (ΣΕη) 
για την υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου
δράσης εντός των έξι επόμενων μηνών·

Or. {FR}fr

Τροπολογία 102
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. υπογραμμίζει τη σημασία της 
συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
τα διεθνή θεσμικά όργανα στον τομέα της 
ασφάλειας και της άμυνας, και ιδίως με 
τον ΟΗΕ, το ΝΑΤΟ, την ΑΕ και τον 
ΟΑΣΕ· επικροτεί τη δήλωση της Συνόδου 
Κορυφής του ΝΑΤΟ που 

διαγράφεται
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πραγματοποιήθηκε στην Ουαλία τον 
παρελθόντα Σεπτέμβριο, στην οποία το 
ΝΑΤΟ επανέλαβε την υποστήριξή του για 
την ανάπτυξη της ΚΠΑΑ·

Or. {EN}en

Τροπολογία 103
Lorenzo Cesa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. υπογραμμίζει τη σημασία της 
συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
τα διεθνή θεσμικά όργανα στον τομέα της 
ασφάλειας και της άμυνας, και ιδίως με τον 
ΟΗΕ, το ΝΑΤΟ, την ΑΕ και τον ΟΑΣΕ· 
επικροτεί τη δήλωση της Συνόδου 
Κορυφής του ΝΑΤΟ που 
πραγματοποιήθηκε στην Ουαλία τον 
παρελθόντα Σεπτέμβριο, στην οποία το 
ΝΑΤΟ επανέλαβε την υποστήριξή του για 
την ανάπτυξη της ΚΠΑΑ·

24. υπογραμμίζει τη σημασία της 
συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
τα διεθνή θεσμικά όργανα στον τομέα της 
ασφάλειας και της άμυνας, και ιδίως με τον 
ΟΗΕ, το ΝΑΤΟ, την ΑΕ και τον ΟΑΣΕ· 
επικροτεί τη δήλωση της Συνόδου 
Κορυφής του ΝΑΤΟ που 
πραγματοποιήθηκε στην Ουαλία τον 
παρελθόντα Σεπτέμβριο, στην οποία το 
ΝΑΤΟ επανέλαβε την υποστήριξή του για 
την ανάπτυξη της ΚΠΑΑ· ζητεί την 
εφαρμογή μέτρων με στόχο την επίτευξη 
της αμοιβαίας ενίσχυσης των δύο 
οργανισμών·

Or. {IT}it

Τροπολογία 104
Neena Gill, Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. υπογραμμίζει τη σημασία της 
συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
τα διεθνή θεσμικά όργανα στον τομέα της 
ασφάλειας και της άμυνας, και ιδίως με τον 

24. υπογραμμίζει τη σημασία της 
συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
τα διεθνή θεσμικά όργανα στον τομέα της 
ασφάλειας και της άμυνας, και ιδίως με τον 
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ΟΗΕ, το ΝΑΤΟ, την ΑΕ και τον ΟΑΣΕ· 
επικροτεί τη δήλωση της Συνόδου 
Κορυφής του ΝΑΤΟ που 
πραγματοποιήθηκε στην Ουαλία τον 
παρελθόντα Σεπτέμβριο, στην οποία το 
ΝΑΤΟ επανέλαβε την υποστήριξή του για 
την ανάπτυξη της ΚΠΑΑ·

ΟΗΕ, το ΝΑΤΟ, την ΑΕ και τον ΟΑΣΕ, 
καθώς και με σχετικές πλατφόρμες 
περιφερειακών οργανισμών που είναι 
στρατηγικής σημασίας για την ΕΕ, όπως 
η συνάντηση υπουργών άμυνας του 
ASEAN (ADMM) και οι μηχανισμοί της 
SAARC στον τομέα της ασφάλειας· 
επικροτεί τη δήλωση της Συνόδου 
Κορυφής του ΝΑΤΟ που 
πραγματοποιήθηκε στην Ουαλία τον 
παρελθόντα Σεπτέμβριο, στην οποία το 
ΝΑΤΟ επανέλαβε την υποστήριξή του για 
την ανάπτυξη της ΚΠΑΑ·

Or. {EN}en

Τροπολογία 105
Bodil Ceballos
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. θεωρεί ότι οι επιπτώσεις της 
οικονομικής και χρηματοπιστωτικής 
κρίσης του 2008 οδήγησαν στη μείωση 
των εθνικών προϋπολογισμών άμυνας και 
ότι η εν λόγω μείωση πραγματοποιήθηκε 
χωρίς κανέναν συντονισμό μεταξύ των 
κρατών μελών, με αποτέλεσμα να τεθεί σε 
κίνδυνο η στρατηγική αυτονομία της
Ένωσης και η ικανότητα των κρατών 
μελών να καλύψουν τις ανάγκες των 
ένοπλων δυνάμεών τους σε έμψυχο και 
υλικό δυναμικό·

25. θεωρεί ότι οι επιπτώσεις της 
οικονομικής και χρηματοπιστωτικής 
κρίσης του 2008 οδήγησαν στη μείωση 
των εθνικών προϋπολογισμών άμυνας και 
ότι η εν λόγω μείωση πραγματοποιήθηκε 
χωρίς κανέναν συντονισμό μεταξύ των 
κρατών μελών, με αποτέλεσμα να τεθεί σε 
κίνδυνο (εξαιτίας και άλλων παραγόντων 
όπως η πλεονάζουσα βιομηχανική 
ικανότητα, ο κατακερματισμός, η 
πλημμελής διαχείριση και η διαφθορά) η 
ικανότητα της Ένωσης να προλαμβάνει 
και να διαχειρίζεται κρίσεις και ένοπλες 
συγκρούσεις, καθώς και η στρατηγική 
αυτονομία και η ικανότητα των κρατών 
μελών να καλύψουν τις ανάγκες των 
ένοπλων δυνάμεών τους σε έμψυχο και 
υλικό δυναμικό·

Or. {EN}en
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Τροπολογία 106
Jonás Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. θεωρεί ότι οι επιπτώσεις της 
οικονομικής και χρηματοπιστωτικής 
κρίσης του 2008 οδήγησαν στη μείωση 
των εθνικών προϋπολογισμών άμυνας και 
ότι η εν λόγω μείωση πραγματοποιήθηκε 
χωρίς κανέναν συντονισμό μεταξύ των 
κρατών μελών, με αποτέλεσμα να τεθεί σε 
κίνδυνο η στρατηγική αυτονομία της 
Ένωσης και η ικανότητα των κρατών 
μελών να καλύψουν τις ανάγκες των 
ένοπλων δυνάμεών τους σε έμψυχο και 
υλικό δυναμικό·

25. θεωρεί ότι οι επιπτώσεις της 
οικονομικής και χρηματοπιστωτικής 
κρίσης του 2008 οδήγησαν στη μείωση 
των εθνικών προϋπολογισμών άμυνας και 
ότι η εν λόγω μείωση πραγματοποιήθηκε 
χωρίς κανέναν συντονισμό μεταξύ των 
κρατών μελών, με αποτέλεσμα να τεθεί σε 
κίνδυνο η στρατηγική αυτονομία της 
Ένωσης και η ικανότητα των κρατών 
μελών να καλύψουν τις ανάγκες των 
ένοπλων δυνάμεών τους σε έμψυχο και 
υλικό δυναμικό· υπογραμμίζει τη σημασία 
του εκ των προτέρων σχεδιασμού για τις 
στρατηγικές επενδύσεις σε αγορές και 
ανανεώσεις υλικού μεταξύ των κρατών 
μελών·

Or. {ES}es

Τροπολογία 107
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. θεωρεί ότι οι επιπτώσεις της 
οικονομικής και χρηματοπιστωτικής 
κρίσης του 2008 οδήγησαν στη μείωση 
των εθνικών προϋπολογισμών άμυνας και 
ότι η εν λόγω μείωση πραγματοποιήθηκε 
χωρίς κανέναν συντονισμό μεταξύ των 
κρατών μελών, με αποτέλεσμα να τεθεί σε 
κίνδυνο η στρατηγική αυτονομία της 
Ένωσης και η ικανότητα των κρατών 

25. θεωρεί ότι οι επιπτώσεις της 
οικονομικής και χρηματοπιστωτικής 
κρίσης του 2008 οδήγησαν στη μείωση 
των εθνικών προϋπολογισμών άμυνας και 
ότι η εν λόγω μείωση πραγματοποιήθηκε 
χωρίς κανέναν συντονισμό μεταξύ των 
κρατών μελών, με αποτέλεσμα να τεθεί σε 
κίνδυνο η στρατηγική αυτονομία της 
Ένωσης και η ικανότητα των κρατών 
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μελών να καλύψουν τις ανάγκες των 
ένοπλων δυνάμεών τους σε έμψυχο και 
υλικό δυναμικό·

μελών να καλύψουν τις ανάγκες των 
ένοπλων δυνάμεών τους σε έμψυχο και 
υλικό δυναμικό, εις βάρος, επιπλέον, των 
αρμοδιοτήτων και του δυναμικού της 
Ένωσης ως παγκόσμιου παρόχου 
ασφάλειας·

Or. {EN}en

Τροπολογία 108
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. θεωρεί ότι οι επιπτώσεις της 
οικονομικής και χρηματοπιστωτικής 
κρίσης του 2008 οδήγησαν στη μείωση 
των εθνικών προϋπολογισμών άμυνας και 
ότι η εν λόγω μείωση πραγματοποιήθηκε 
χωρίς κανέναν συντονισμό μεταξύ των 
κρατών μελών, με αποτέλεσμα να τεθεί σε 
κίνδυνο η στρατηγική αυτονομία της 
Ένωσης και η ικανότητα των κρατών 
μελών να καλύψουν τις ανάγκες των 
ένοπλων δυνάμεών τους σε έμψυχο και 
υλικό δυναμικό·

25. θεωρεί ότι οι επιπτώσεις της
οικονομικής και χρηματοπιστωτικής 
κρίσης και η έλλειψη πολιτικής βούλησης
οδήγησαν στη μείωση των εθνικών 
προϋπολογισμών άμυνας και ότι υπάρχει 
συλλογική αδυναμία πλήρους εκτίμησης 
του φάσματος και της έντασης των 
απειλών για την ασφάλεια στις οποίες 
εκτίθενται ολοένα και περισσότερο οι 
δημοκρατίες· 

Or. {EN}en

Τροπολογία 109
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. (νέα) εκφράζει την απογοήτευσή του 
για το γεγονός ότι η τυφλή εφαρμογή των 
μέτρων λιτότητας σε διασωθέντα κράτη 
μέλη με σημαντική στρατιωτική και 
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ναυτιλιακή παράδοση και ναυτικές 
ικανότητες, όπως η Πορτογαλία, η 
Ελλάδα, η Ιρλανδία και η Ισπανία, έχει 
δυσμενείς επιπτώσεις στην ασφάλεια και 
στα στρατηγικά συμφέροντα και 
πλεονεκτήματα της ΕΕ, υποχρεώνοντας 
τα εν λόγω κράτη να προβούν στην 
εκχώρηση της διαχείρισης των λιμένων 
και των θαλάσσιων αρτηριών τους, των 
ναυπηγείων, των βιομηχανιών ναυτικής 
τεχνολογίας και άλλων ζωτικών 
θαλάσσιων και ναυτικών υποδομών σε 
ανταγωνιστικές δυνάμεις, γεγονός που 
αντιβαίνει κατάφωρα στους στόχους της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για την 
ασφάλεια στη θάλασσα και της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής ασφάλειας·

Or. {EN}en

Τροπολογία 110
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25β. (νέα) πιστεύει ακράδαντα ότι είναι 
ζωτικής σημασίας για την ΕΕ ένα 
ασφαλές, ανοιχτό και καθαρό θαλάσσιο 
περιβάλλον που επιτρέπει την ελεύθερη 
κυκλοφορία των εμπορευμάτων και των 
ανθρώπων και την ειρηνική, νόμιμη, 
δίκαιη και βιώσιμη χρήση του πλούτου 
των ωκεανών· πιστεύει, συνεπώς, ότι το 
θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ, τόσο το μη 
στρατιωτικό όσο και το στρατιωτικό, 
χρήζει περαιτέρω ανάπτυξης με στόχο 
την εφαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής 
για την ασφάλεια στη θάλασσα· 
σημειώνει ότι τα περισσότερα στρατηγικά 
πλεονεκτήματα, υποδομές ζωτικής 
σημασίας και ικανότητες τελούν υπό τον 
έλεγχο των κρατών μελών και ότι η 
προθυμία τους να ενισχύσουν τη 
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συνεργασία είναι ύψιστης σημασίας για 
την ευρωπαϊκή ασφάλεια·

Or. {EN}en

Τροπολογία 111
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25γ. (νέα) καλεί την ΥΕ/ΑΕ να 
χαρτογραφήσει τις εγκαταστάσεις των 
κρατών μελών της ΕΕ σε στρατηγικής 
σημασίας τοποθεσίες –όπως η 
αεροπορική βάση Lajes στις Αζόρες της 
Πορτογαλίας, όπου ενδεχόμενη 
αναδίπλωση των ΗΠΑ ανοίγει τον δρόμο 
για την εκμίσθωση της βάσης στην Κίνα–
οι οποίες θα πρέπει να τεθούν στην 
υπηρεσία της ευρωπαϊκής ασφάλειας στο 
πλαίσιο της ΚΠΠΑ, με στόχο την 
ανάπτυξη ειδικών ναυτικών και 
αεροπορικών επιχειρήσεων και την 
ενίσχυση της ικανότητας καταπολέμησης 
της διάδοσης των πυρηνικών όπλων, της 
τρομοκρατίας, της πειρατείας, του 
ηλεκτρονικού εγκλήματος και κάθε 
είδους οργανωμένου εγκλήματος·

Or. {EN}en

Τροπολογία 112
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. επικροτεί την έγκριση από το 
Συμβούλιο, στις 18 Νοεμβρίου 2014, του 

διαγράφεται
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πλαισίου πολιτικής για τη συστηματική 
και μακροπρόθεσμη συνεργασία στον 
τομέα της άμυνας, που στηρίζεται στη 
σύγκλιση των διαδικασιών σχεδιασμού 
ικανοτήτων και στην ανταλλαγή 
πληροφοριών·

Or. {EN}en

Τροπολογία 113
Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. επικροτεί την έγκριση από το 
Συμβούλιο, στις 18 Νοεμβρίου 2014, του 
πλαισίου πολιτικής για τη συστηματική και 
μακροπρόθεσμη συνεργασία στον τομέα 
της άμυνας, που στηρίζεται στη σύγκλιση 
των διαδικασιών σχεδιασμού ικανοτήτων 
και στην ανταλλαγή πληροφοριών·

26. επικροτεί την έγκριση από το 
Συμβούλιο, στις 18 Νοεμβρίου 2014, του 
πλαισίου πολιτικής για τη συστηματική και 
μακροπρόθεσμη συνεργασία στον τομέα 
της άμυνας, που στηρίζεται στη σύγκλιση 
των διαδικασιών σχεδιασμού ικανοτήτων 
και στην ανταλλαγή πληροφοριών· 
επισημαίνει ότι, για τον ίδιο σκοπό, είναι 
αναγκαίο τα κράτη μέλη να συνεχίσουν 
την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας 
του ΕΟΑ όσον αφορά την ανταλλαγή και 
την κοινή χρήση εξοπλισμού, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν με πολύ 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα 
μελλοντικές ελλείψεις σε ικανότητες και 
να συστηματοποιηθεί η συνεργασία για 
την ανάπτυξη ικανοτήτων·

Or. {FR}fr

Τροπολογία 114
Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. επικροτεί την έγκριση από το 
Συμβούλιο, στις 18 Νοεμβρίου 2014, του 
πλαισίου πολιτικής για τη συστηματική και 
μακροπρόθεσμη συνεργασία στον τομέα 
της άμυνας, που στηρίζεται στη σύγκλιση 
των διαδικασιών σχεδιασμού ικανοτήτων 
και στην ανταλλαγή πληροφοριών·

26. επικροτεί την έγκριση από το 
Συμβούλιο, στις 18 Νοεμβρίου 2014, του 
πλαισίου πολιτικής για τη συστηματική και 
μακροπρόθεσμη συνεργασία στον τομέα 
της άμυνας, που στηρίζεται στη σύγκλιση 
των διαδικασιών σχεδιασμού ικανοτήτων 
και στην ανταλλαγή πληροφοριών· καλεί 
την ΑΕ/ΥΕ να παράσχει αποδείξεις για 
ειδικά μέτρα που πρόκειται να ληφθούν 
για την ενίσχυση της συνεργασίας στον 
τομέα της άμυνας· όσον αφορά τη μη 
συντονισμένη ενίσχυση της διμερούς ή 
πολυμερούς συνεργασίας στον τομέα της 
άμυνας, καλεί τα κράτη μέλη να 
δρομολογήσουν μια μόνιμη διαρθρωμένη 
συνεργασία ως μέσο για τη βελτίωση του 
συντονισμού, καθώς και να 
χρησιμοποιήσουν τη χρηματοδότηση της 
ΕΕ για σκοπούς συνεργασίας εν καιρώ 
ειρήνης· καλεί την ΑΕ/ΥΕ να καταρτίσει 
ρεαλιστικά σχέδια για την επιτυχή 
εκκίνηση της μόνιμης διαρθρωμένης 
συνεργασίας·

Or. {EN}en

Τροπολογία 115
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. επικροτεί την έγκριση από το 
Συμβούλιο, τον Νοέμβριο του 2014, του 
σχεδίου ανάπτυξης ικανοτήτων 2014 του 
ΕΟΑ στο οποίο καθορίζονται οι 16 
προτεραιότητες σε επίπεδο ανάπτυξης 
ικανοτήτων· επικροτεί επίσης το έργο που 
πραγματοποίησε ο ΕΟΑ μέσω της βάσης 
δεδομένων Codaba, όπου καταγράφονται 
οι δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των 

27. επικροτεί την έγκριση από το 
Συμβούλιο, τον Νοέμβριο του 2014, του 
σχεδίου ανάπτυξης ικανοτήτων 2014 του 
ΕΟΑ στο οποίο καθορίζονται οι 16 
προτεραιότητες σε επίπεδο ανάπτυξης 
ικανοτήτων· επικροτεί επίσης το έργο που 
πραγματοποίησε ο ΕΟΑ μέσω της βάσης 
δεδομένων Codaba, όπου καταγράφονται 
οι δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των 
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κρατών μελών, ανοίγοντας τον δρόμο για 
πιθανές συνεργασίες· καλεί τα κράτη μέλη 
να λάβουν υπόψη τα εν λόγω εργαλεία 
κατά την ανάπτυξη των στρατιωτικών 
ικανοτήτων τους·

κρατών μελών, ανοίγοντας τον δρόμο για 
πιθανές συνεργασίες· καλεί τα κράτη μέλη 
να λάβουν υπόψη τα εν λόγω εργαλεία 
κατά την ανάπτυξη των στρατιωτικών 
ικανοτήτων τους· ζητεί να αποφεύγεται 
αυστηρά η αλληλοεπικάλυψη 
πρωτοβουλιών που βρίσκονται ήδη σε 
εξέλιξη αλλού, καθώς και να δοθεί 
μεγαλύτερη έμφαση στην εξεύρεση 
τρόπων για τη δημιουργία πραγματικής 
πρόσθετης αξίας·

Or. {EN}en

Τροπολογία 116
Tunne Kelam

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. επικροτεί την έγκριση του πλαισίου 
πολιτικής της ΕΕ για την άμυνα στον 
κυβερνοχώρο από το Συμβούλιο της 18ης 
Νοεμβρίου 2014, το οποίο ορίζει 5 
προτεραιότητες για την άμυνα στον 
κυβερνοχώρο στο πλαίσιο της ΚΠΠΑ και 
αποσαφηνίζει τον ρόλο των διαφόρων 
παραγόντων· υπογραμμίζει τη σημασία 
της επίτευξης κοινού επιπέδου ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο μεταξύ των κρατών 
μελών με στόχο την ανάληψη των 
κατάλληλων ενεργειών για τη συνεργασία 
στον τομέα της άμυνας στον 
κυβερνοχώρο· επισημαίνει την επικείμενη 
απειλή στον κυβερνοχώρο και 
υπογραμμίζει την ανάγκη για 
ανθεκτικότητα και ετοιμότητα στην ΕΕ 
για την αντιμετώπιση της κρίσης στον 
κυβερνοχώρο, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο 
της ΚΠΠΑ, και, συνεπώς, ενθαρρύνει όλα 
τα κράτη μέλη να ενισχύσουν σημαντικά 
την ανάπτυξη ικανοτήτων άμυνας στον 
κυβερνοχώρο χωρίς καθυστέρηση· τονίζει 
την ανάγκη για συνέργειες και 
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συμπληρωματικότητες στον μη 
στρατιωτικό και στρατιωτικό τομέα της 
ασφάλειας και της άμυνας στον 
κυβερνοχώρο στην ΕΕ· υπογραμμίζει τη 
σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας 
με το ΝΑΤΟ στον τομέα της άμυνας στον 
κυβερνοχώρο·

Or. {EN}en

Τροπολογία 117
Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. εκφράζει την έκπληξή του για το 
γεγονός ότι εξακολουθούν να μην 
υφίστανται, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
διατάξεις για την παροχή φορολογικών 
κινήτρων σε σχέση με την ανάπτυξη 
συνεργασιών και συμμετοχικών ενεργειών· 
επισημαίνει την έκκληση του Συμβουλίου 
του Δεκεμβρίου 2013 για τη διερεύνηση 
παρόμοιων διατάξεων και εκφράζει την 
απογοήτευσή του διότι έπειτα από ένα έτος 
οι σχετικές συζητήσεις δεν έχουν ακόμη 
οδηγήσει σε κάποιο συγκεκριμένο μέτρο 
στον εν λόγω τομέα· επισημαίνει ότι η 
βελγική κυβέρνηση ήδη χορηγεί 
απαλλαγές από τον ΦΠΑ όσον αφορά τα 
προπαρασκευαστικά στάδια ορισμένων 
έργων του ΕΟΑ, όπως στην περίπτωση των 
δορυφόρων Satcom· θεωρεί ότι οι εν λόγω 
απαλλαγές πρέπει να χορηγούνται 
συστηματικά και να επεκταθούν σε 
συγκεκριμένες υποδομές και προγράμματα 
ανάπτυξης ικανοτήτων·

28. εκφράζει την έκπληξή του για το 
γεγονός ότι εξακολουθούν να μην 
υφίστανται, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
διατάξεις για την παροχή φορολογικών 
κινήτρων σε σχέση με την ανάπτυξη 
συνεργασιών και συμμετοχικών ενεργειών· 
επισημαίνει την έκκληση του Συμβουλίου 
του Δεκεμβρίου 2013 για τη διερεύνηση 
παρόμοιων διατάξεων και εκφράζει την 
απογοήτευσή του διότι έπειτα από ένα έτος 
οι σχετικές συζητήσεις δεν έχουν ακόμη 
οδηγήσει σε κάποιο συγκεκριμένο μέτρο 
στον εν λόγω τομέα· επισημαίνει ότι η 
βελγική κυβέρνηση ήδη χορηγεί 
απαλλαγές από τον ΦΠΑ όσον αφορά τα 
προπαρασκευαστικά στάδια ορισμένων 
έργων του ΕΟΑ, όπως στην περίπτωση των 
δορυφόρων Satcom· θεωρεί ότι οι εν λόγω 
απαλλαγές πρέπει να χορηγούνται 
συστηματικά και να επεκταθούν σε 
συγκεκριμένες υποδομές και προγράμματα 
ανάπτυξης ικανοτήτων· με βάση το 
πρότυπο του υφιστάμενου μηχανισμού 
στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ ή του 
υφιστάμενου μηχανισμού στο πλαίσιο της 
ΕΕ για τις υποδομές των μη 
στρατιωτικών ερευνών· ζητεί την 
ανάπτυξη οποιουδήποτε άλλου κινήτρου 
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που θα μπορούσε να ενθαρρύνει τη 
συνεργασία σε επίπεδο ικανοτήτων 
μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών·

Or. {FR}fr

Τροπολογία 118
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. εκφράζει την έκπληξή του για το 
γεγονός ότι εξακολουθούν να μην 
υφίστανται, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
διατάξεις για την παροχή φορολογικών 
κινήτρων σε σχέση με την ανάπτυξη 
συνεργασιών και συμμετοχικών 
ενεργειών· επισημαίνει την έκκληση του 
Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2013 για τη 
διερεύνηση παρόμοιων διατάξεων και 
εκφράζει την απογοήτευσή του διότι 
έπειτα από ένα έτος οι σχετικές 
συζητήσεις δεν έχουν ακόμη οδηγήσει σε 
κάποιο συγκεκριμένο μέτρο στον εν λόγω 
τομέα· επισημαίνει ότι η βελγική 
κυβέρνηση ήδη χορηγεί απαλλαγές από 
τον ΦΠΑ όσον αφορά τα 
προπαρασκευαστικά στάδια ορισμένων 
έργων του ΕΟΑ, όπως στην περίπτωση των 
δορυφόρων Satcom· θεωρεί ότι οι εν λόγω 
απαλλαγές πρέπει να χορηγούνται 
συστηματικά και να επεκταθούν σε 
συγκεκριμένες υποδομές και προγράμματα 
ανάπτυξης ικανοτήτων·

28. παραμένει προσηλωμένο στην αρχή 
σύμφωνα με την οποία η πολιτική που 
αφορά τη φορολόγηση εναπόκειται 
αποκλειστικά σε κάθε κράτος μέλος· 
επισημαίνει ότι η βελγική κυβέρνηση ήδη 
χορηγεί απαλλαγές από τον ΦΠΑ όσον 
αφορά τα προπαρασκευαστικά στάδια 
ορισμένων έργων του ΕΟΑ, όπως στην 
περίπτωση των δορυφόρων Satcom· 
θεωρεί ότι οι εν λόγω απαλλαγές πρέπει να 
χορηγούνται συστηματικά και να 
επεκταθούν σε συγκεκριμένες υποδομές 
και προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων·

Or. {EN}en

Τροπολογία 119
Geoffrey Van Orden
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. επικροτεί τα υφιστάμενα μοντέλα 
συνεργασίας, όπως είναι το ΕΕΕΜ, και τη 
συνεχή επέκτασή του σε νέα κράτη μέλη· 
εκφράζει την απογοήτευσή του για το 
γεγονός ότι το εν λόγω μοντέλο, που 
υπάρχει εδώ και χρόνια, δεν έχει ακόμη 
προσαρμοστεί σε άλλα είδη αμυντικών 
ικανοτήτων· ζητεί την εκ νέου αξιοποίηση 
του ΕΕΕΜ και σε άλλους τομείς 
επιχειρησιακής υποστήριξης με σκοπό την 
κάλυψη σημαντικών ελλείψεων σε επίπεδο 
ικανοτήτων/δυναμικού·

29. σημειώνει τα υφιστάμενα μοντέλα 
συνεργασίας εκτός της ΕΕ, όπως είναι το 
ΕΕΕΜ, και τη συνεχή επέκτασή του σε νέα 
κράτη μέλη· επισημαίνει ότι το εν λόγω 
μοντέλο, που υπάρχει εδώ και χρόνια, δεν 
έχει ακόμη προσαρμοστεί σε άλλα είδη 
αμυντικών ικανοτήτων· πιστεύει ότι η εν 
λόγω συνεργασία πρέπει να συνεχίσει να 
αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
και εφαρμογής σε διμερή και πολυμερή 
βάση μεταξύ συμμάχων, καθώς και να 
αξιοποιηθεί και σε άλλους τομείς 
επιχειρησιακής υποστήριξης με σκοπό την 
κάλυψη σημαντικών ελλείψεων σε επίπεδο 
ικανοτήτων/δυναμικού·

Or. {EN}en

Τροπολογία 120
Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. επισημαίνει την ελάχιστη πρόοδο που 
έχει επιτευχθεί σε σχέση με τα έργα 
ανταλλαγής και κοινής χρήσης· επικροτεί, 
ειδικότερα, την πρόοδο που έχει επιτευχθεί 
στον τομέα του ανεφοδιασμού εν πτήσει 
μέσω της απόκτησης ενός στόλου 
αεροσκαφών MRTT· αποδοκιμάζει το 
γεγονός ότι μόνο ένας πολύ περιορισμένος 
αριθμός κρατών μελών έχει λάβει προς το 
παρόν μέρος στο εν λόγω έργο, και καλεί 
τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν 
ελλείψεις στον εν λόγω τομέα να 
συμμετάσχουν σε αυτό·

30. επισημαίνει την ελάχιστη πρόοδο που 
έχει επιτευχθεί σε σχέση με τα έργα 
ανταλλαγής και κοινής χρήσης· επικροτεί, 
ειδικότερα, την πρόοδο που έχει επιτευχθεί 
στον τομέα του ανεφοδιασμού εν πτήσει 
μέσω της απόκτησης ενός στόλου 
αεροσκαφών MRTT· αποδοκιμάζει το 
γεγονός ότι μόνο ένας πολύ περιορισμένος 
αριθμός κρατών μελών έχει λάβει προς το 
παρόν μέρος στο εν λόγω έργο, και καλεί 
τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν 
ελλείψεις στον εν λόγω τομέα να 
συμμετάσχουν σε αυτό· εκτιμά ότι τα 
κράτη μέλη πρέπει να συνεχίσουν τα έργα 
ανταλλαγής και κοινής χρήσης 
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εξοπλισμού, εστιάζοντας σε 16 τομείς 
ικανοτήτων που προσδιορίζονται από τον 
ΕΟΑ και το Στρατιωτικό Επιτελείο της 
ΕΕ μέσω του σχεδίου ανάπτυξης 
ικανοτήτων·

Or. {FR}fr

Τροπολογία 121
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. επισημαίνει την ελάχιστη πρόοδο που 
έχει επιτευχθεί σε σχέση με τα έργα 
ανταλλαγής και κοινής χρήσης· επικροτεί, 
ειδικότερα, την πρόοδο που έχει επιτευχθεί 
στον τομέα του ανεφοδιασμού εν πτήσει 
μέσω της απόκτησης ενός στόλου 
αεροσκαφών MRTT· αποδοκιμάζει το 
γεγονός ότι μόνο ένας πολύ περιορισμένος 
αριθμός κρατών μελών έχει λάβει προς το 
παρόν μέρος στο εν λόγω έργο, και καλεί
τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν 
ελλείψεις στον εν λόγω τομέα να 
συμμετάσχουν σε αυτό·

30. επισημαίνει την ελάχιστη πρόοδο που 
έχει επιτευχθεί σε σχέση με τα έργα 
ανταλλαγής και κοινής χρήσης· επικροτεί, 
ειδικότερα, την πρόοδο που έχει επιτευχθεί 
στον τομέα του ανεφοδιασμού εν πτήσει 
μέσω της απόκτησης ενός στόλου 
αεροσκαφών MRTT· αποδοκιμάζει το 
γεγονός ότι πολύ περιορισμένος αριθμός 
κρατών μελών έχει λάβει προς το παρόν 
μέρος στο εν λόγω έργο, και καλεί τα 
κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ελλείψεις 
στον εν λόγω τομέα να συμμετάσχουν σε 
αυτό·

Or. {EN}en

Τροπολογία 122
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. επισημαίνει την ελάχιστη πρόοδο που 
έχει επιτευχθεί σε σχέση με τα έργα 
ανταλλαγής και κοινής χρήσης· επικροτεί, 
ειδικότερα, την πρόοδο που έχει επιτευχθεί 

30. επισημαίνει την ελάχιστη πρόοδο που 
έχει επιτευχθεί σε σχέση με τα έργα 
ανταλλαγής και κοινής χρήσης· σημειώνει, 
ειδικότερα, την πρόοδο που έχει επιτευχθεί 
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στον τομέα του ανεφοδιασμού εν πτήσει 
μέσω της απόκτησης ενός στόλου 
αεροσκαφών MRTT· αποδοκιμάζει το 
γεγονός ότι μόνο ένας πολύ περιορισμένος 
αριθμός κρατών μελών έχει λάβει προς το 
παρόν μέρος στο εν λόγω έργο, και καλεί 
τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν 
ελλείψεις στον εν λόγω τομέα να 
συμμετάσχουν σε αυτό·

στον τομέα του ανεφοδιασμού εν πτήσει 
μέσω της απόκτησης ενός στόλου 
αεροσκαφών MRTT· επισημαίνει ότι μόνο 
ένας πολύ περιορισμένος αριθμός κρατών 
μελών έχει λάβει προς το παρόν μέρος στο 
εν λόγω έργο, και καλεί τα κράτη μέλη που 
αντιμετωπίζουν ελλείψεις στον εν λόγω 
τομέα να συμμετάσχουν σε αυτό·

Or. {EN}en

Τροπολογία 123
Bodil Ceballos
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. επικροτεί τη βούληση του Συμβουλίου 
να αναπτύξει έργα στον τομέα καίριων 
τεχνολογιών, όπως είναι τα συστήματα 
RPAS και οι δορυφορικές επικοινωνίες 
Govsatcom· τονίζει την ανάγκη θέσπισης 
ενός κανονιστικού πλαισίου για τα RPAS 
με σκοπό την αρχική ενσωμάτωσή τους 
στο ευρωπαϊκό σύστημα αεροπορίας έως 
το 2016, λαμβανομένων υπόψη των 
στρατιωτικών και πολιτικών αναγκών·

31. σημειώνει τη βούληση του Συμβουλίου 
να αναπτύξει έργα στον τομέα καίριων 
τεχνολογιών, όπως είναι τα συστήματα 
RPAS και οι δορυφορικές επικοινωνίες 
Govsatcom· τονίζει την ανάγκη θέσπισης 
ενός κανονιστικού πλαισίου για τα RPAS 
με σκοπό την αρχική ενσωμάτωσή τους 
στο ευρωπαϊκό σύστημα αεροπορίας έως 
το 2016, λαμβανομένων υπόψη των 
στρατιωτικών και πολιτικών αναγκών· 
ζητεί την υιοθέτηση μιας κοινής θέσης 
της ΕΕ με στόχο τη θέσπιση νομικού 
πλαισίου για τη χρήση μη επανδρωμένων 
αεροσκαφών σύμφωνα με το σχετικό 
ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
που εγκρίθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2014·

Or. {EN}en

Τροπολογία 124
Michael Gahler
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. επικροτεί τη βούληση του Συμβουλίου 
να αναπτύξει έργα στον τομέα καίριων 
τεχνολογιών, όπως είναι τα συστήματα 
RPAS και οι δορυφορικές επικοινωνίες 
Govsatcom· τονίζει την ανάγκη θέσπισης 
ενός κανονιστικού πλαισίου για τα RPAS 
με σκοπό την αρχική ενσωμάτωσή τους 
στο ευρωπαϊκό σύστημα αεροπορίας έως 
το 2016, λαμβανομένων υπόψη των 
στρατιωτικών και πολιτικών αναγκών·

31. επικροτεί τη βούληση του Συμβουλίου 
να αναπτύξει έργα για την ενίσχυση των 
ευρωπαϊκών ικανοτήτων, όπως είναι τα 
συστήματα RPAS και οι δορυφορικές 
επικοινωνίες Govsatcom· τονίζει την 
ανάγκη θέσπισης ενός κανονιστικού 
πλαισίου για τα RPAS με σκοπό την 
αρχική ενσωμάτωσή τους στο ευρωπαϊκό 
σύστημα αεροπορίας έως το 2016, 
λαμβανομένων υπόψη των στρατιωτικών 
και πολιτικών αναγκών· καλεί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να περιγράψει πώς 
οι πόροι του προγράμματος Ορίζοντας 
2020 για τη στρατιωτική και μη 
στρατιωτική έρευνα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την ένταξη των 
συστημάτων RPAS στον ευρωπαϊκό 
εναέριο χώρο·

Or. {EN}en

Τροπολογία 125
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. επικροτεί τη βούληση του Συμβουλίου 
να αναπτύξει έργα στον τομέα καίριων 
τεχνολογιών, όπως είναι τα συστήματα 
RPAS και οι δορυφορικές επικοινωνίες 
Govsatcom· τονίζει την ανάγκη θέσπισης 
ενός κανονιστικού πλαισίου για τα RPAS 
με σκοπό την αρχική ενσωμάτωσή τους 
στο ευρωπαϊκό σύστημα αεροπορίας έως 
το 2016, λαμβανομένων υπόψη των 
στρατιωτικών και πολιτικών αναγκών·

31. επικροτεί τη βούληση του Συμβουλίου 
να αναπτύξει έργα στον τομέα καίριων 
τεχνολογιών, όπως είναι τα συστήματα 
RPAS και οι δορυφορικές επικοινωνίες 
Govsatcom· τονίζει την ανάγκη θέσπισης 
ενός κανονιστικού πλαισίου για τα RPAS 
με σκοπό την αρχική ενσωμάτωσή τους 
στο ευρωπαϊκό σύστημα αεροπορίας έως 
το 2016, λαμβανομένων υπόψη των 
στρατιωτικών και πολιτικών αναγκών, 
καθώς και της ανάγκης συμμόρφωσης με 
το διεθνές δίκαιο·
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Or. {EN}en

Τροπολογία 126
Marietje Schaake, Jozo Radoš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. επικροτεί τη βούληση του Συμβουλίου 
να αναπτύξει έργα στον τομέα καίριων 
τεχνολογιών, όπως είναι τα συστήματα 
RPAS και οι δορυφορικές επικοινωνίες 
Govsatcom· τονίζει την ανάγκη θέσπισης 
ενός κανονιστικού πλαισίου για τα RPAS 
με σκοπό την αρχική ενσωμάτωσή τους 
στο ευρωπαϊκό σύστημα αεροπορίας έως 
το 2016, λαμβανομένων υπόψη των 
στρατιωτικών και πολιτικών αναγκών·

31. επικροτεί τη βούληση του Συμβουλίου 
να αναπτύξει έργα στον τομέα καίριων 
τεχνολογιών, όπως είναι τα συστήματα 
RPAS και οι δορυφορικές επικοινωνίες 
Govsatcom· τονίζει την ανάγκη θέσπισης 
ενός κανονιστικού πλαισίου για τα RPAS 
με σκοπό την αρχική ενσωμάτωσή τους 
στο ευρωπαϊκό σύστημα αεροπορίας έως 
το 2016, λαμβανομένων υπόψη των 
στρατιωτικών και πολιτικών αναγκών,
καθώς και τη δημοκρατική και δικαστική 
εποπτεία·

Or. {EN}en

Τροπολογία 127
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. επικροτεί τη βούληση του Συμβουλίου 
να αναπτύξει έργα στον τομέα καίριων 
τεχνολογιών, όπως είναι τα συστήματα 
RPAS και οι δορυφορικές επικοινωνίες 
Govsatcom· τονίζει την ανάγκη θέσπισης 
ενός κανονιστικού πλαισίου για τα RPAS 
με σκοπό την αρχική ενσωμάτωσή τους 
στο ευρωπαϊκό σύστημα αεροπορίας έως 
το 2016, λαμβανομένων υπόψη των 
στρατιωτικών και πολιτικών αναγκών·

31. σημειώνει τη βούληση του Συμβουλίου 
να αναπτύξει έργα στον τομέα καίριων 
τεχνολογιών, όπως είναι τα συστήματα 
RPAS και οι δορυφορικές επικοινωνίες 
Govsatcom· τονίζει την ανάγκη θέσπισης 
ενός κανονιστικού πλαισίου για τα RPAS 
με σκοπό την αρχική ενσωμάτωσή τους 
στο ευρωπαϊκό σύστημα αεροπορίας έως 
το 2016, λαμβανομένων υπόψη των 
στρατιωτικών και πολιτικών αναγκών·
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Or. {EN}en

Τροπολογία 128
Jonás Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31α. τονίζει την ανάγκη υλοποίησης 
επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο 
υψηλής ειδίκευσης και στην έρευνα και 
την καινοτομία που μπορεί να 
ανταποκριθεί στις προκλήσεις που 
σχετίζονται με παγκόσμιες απειλές και 
κινδύνους διττού χαρακτήρα, τόσο 
στρατιωτικούς όσο και πολιτικούς, όπως 
η ασφάλεια, οι επιθέσεις και η 
τρομοκρατία στον κυβερνοχώρο·

Or. {ES}es

Τροπολογία 129
Jonás Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. επικροτεί την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί σε σχέση με τις δορυφορικές 
υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Galileo, Copernicus, EGNOS)· θεωρεί ότι 
οι εν λόγω διαστημικές υπηρεσίες, και 
ιδίως το Copernicus, θα πρέπει να 
καταστούν επιχειρησιακές με σκοπό τη 
στήριξη των αποστολών και των 
επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ όσον αφορά τις 
ανάγκες σε δορυφορικές εικόνες υψηλής 
ανάλυσης· επικροτεί την ανάπτυξη του 
Ariane 6· εκφράζει τη λύπη του διότι η 
Ένωση συνεχίζει, για τεχνικούς και 

32. επικροτεί την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί σε σχέση με τις δορυφορικές 
υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Galileo, Copernicus, EGNOS)· θεωρεί ότι 
οι εν λόγω διαστημικές υπηρεσίες, και 
ιδίως το Copernicus, θα πρέπει να 
καταστούν επιχειρησιακές με σκοπό τη 
στήριξη των αποστολών και των 
επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ όσον αφορά τις 
ανάγκες σε δορυφορικές εικόνες υψηλής 
ανάλυσης· επικροτεί την ανάπτυξη του 
Ariane 6· εκφράζει τη λύπη του διότι η 
Ένωση συνεχίζει, για τεχνικούς και 
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εμπορικούς λόγους, να αγοράζει ρωσικούς 
πυραύλους εκτόξευσης, το οποίο έρχεται 
σε αντίθεση με τον στόχο της για την 
επίτευξη ενός ορισμένου βαθμού 
στρατηγικής αυτονομίας·

εμπορικούς λόγους, να αγοράζει ρωσικούς 
πυραύλους εκτόξευσης, το οποίο έρχεται 
σε αντίθεση με τον στόχο της για την 
επίτευξη ενός ορισμένου βαθμού 
στρατηγικής αυτονομίας και, για τον λόγο 
αυτό, τονίζει την ανάγκη προώθησης της 
ανάπτυξης τεχνολογιών με πολιτικές και 
στρατιωτικές εφαρμογές που να μπορούν 
να εγγυηθούν την ανεξαρτησία μας·

Or. {ES}es

Τροπολογία 130
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. επικροτεί την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί σε σχέση με τις δορυφορικές 
υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Galileo, Copernicus, EGNOS)· θεωρεί ότι 
οι εν λόγω διαστημικές υπηρεσίες, και 
ιδίως το Copernicus, θα πρέπει να 
καταστούν επιχειρησιακές με σκοπό τη
στήριξη των αποστολών και των 
επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ όσον αφορά τις 
ανάγκες σε δορυφορικές εικόνες υψηλής 
ανάλυσης· επικροτεί την ανάπτυξη του 
Ariane 6· εκφράζει τη λύπη του διότι η 
Ένωση συνεχίζει, για τεχνικούς και 
εμπορικούς λόγους, να αγοράζει ρωσικούς 
πυραύλους εκτόξευσης, το οποίο έρχεται 
σε αντίθεση με τον στόχο της για την 
επίτευξη ενός ορισμένου βαθμού 
στρατηγικής αυτονομίας·

32. σημειώνει την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί σε σχέση με τις δορυφορικές 
υπηρεσίες (Galileo, Copernicus, EGNOS)· 
θεωρεί ότι οι εν λόγω διαστημικές 
υπηρεσίες, και ιδίως το Copernicus, θα 
πρέπει να καταστούν επιχειρησιακές με 
σκοπό την κάλυψη των αναγκών σε 
δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης· 
επικροτεί την ανάπτυξη του 
Ariane 6· επισημαίνει ότι η Ένωση 
συνεχίζει να αγοράζει ρωσικούς 
πυραύλους εκτόξευσης, το οποίο έρχεται 
σε αντίθεση με τον στόχο της για την 
επίτευξη ενός ορισμένου βαθμού 
στρατηγικής αυτονομίας·

Or. {EN}en

Τροπολογία 131
Neena Gill
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. θεωρεί ότι η Ένωση μπορεί να 
θεσπίσει τους ίδιους στόχους με το ΝΑΤΟ 
σε επίπεδο ικανοτήτων, το οποίο 
προϋποθέτει τη διάθεση τουλάχιστον του 
2% του ΑΕΠ σε αμυντικές δαπάνες και 
του 20% του αμυντικού προϋπολογισμού 
σε βαρύ εξοπλισμό, περιλαμβανομένης 
της έρευνας και της ανάπτυξης·

διαγράφεται

Or. {EN}en

Τροπολογία 132
Bodil Ceballos
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. θεωρεί ότι η Ένωση μπορεί να 
θεσπίσει τους ίδιους στόχους με το ΝΑΤΟ 
σε επίπεδο ικανοτήτων, το οποίο 
προϋποθέτει τη διάθεση τουλάχιστον του 
2% του ΑΕΠ σε αμυντικές δαπάνες και 
του 20% του αμυντικού προϋπολογισμού 
σε βαρύ εξοπλισμό, περιλαμβανομένης 
της έρευνας και της ανάπτυξης·

33. υπενθυμίζει ότι σοβαρές ελλείψεις σε 
επίπεδο ικανοτήτων υπήρχαν ήδη πριν 
από την χρηματοπιστωτική και 
οικονομική κρίση, γεγονός που οδήγησε 
σε περικοπές στον αμυντικό 
προϋπολογισμό σε ορισμένα κράτη μέλη·
υπενθυμίζει επίσης ότι πολλές ελλείψεις 
σε επίπεδο ικανοτήτων οφείλονται στον 
μεγάλο κατακερματισμό της αγοράς στον 
τομέα της άμυνας, στην 
αναποτελεσματική πλεονάζουσα 
βιομηχανική ικανότητα, στην πλημμελή 
διαχείριση, στη διαφθορά, καθώς και 
στην έλλειψη συντονισμού και 
συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών των 
κρατών μελών και των δημόσιων 
υπηρεσιών τους στον τομέα της άμυνας·

Or. {EN}en
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Τροπολογία 133
Tonino Picula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. θεωρεί ότι η Ένωση μπορεί να 
θεσπίσει τους ίδιους στόχους με το ΝΑΤΟ 
σε επίπεδο ικανοτήτων, το οποίο 
προϋποθέτει τη διάθεση τουλάχιστον του 
2% του ΑΕΠ σε αμυντικές δαπάνες και του 
20% του αμυντικού προϋπολογισμού σε 
βαρύ εξοπλισμό, περιλαμβανομένης της 
έρευνας και της ανάπτυξης·

33. ζητεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο η 
Ένωση να θεσπίσει τους ίδιους στόχους με 
το ΝΑΤΟ σε επίπεδο ικανοτήτων, το οποίο 
προϋποθέτει τη διάθεση τουλάχιστον του 
2% του ΑΕΠ σε αμυντικές δαπάνες και του 
20% του αμυντικού προϋπολογισμού σε 
βαρύ εξοπλισμό, περιλαμβανομένης της 
έρευνας και της ανάπτυξης· 
επαναλαμβάνει ότι η αυξημένη διάθεση 
πόρων πρέπει να συνοδεύεται από 
ενισχυμένη εποπτεία των αποστολών, 
καθώς από αυξημένη διαφάνεια της 
χρηματοδότησής τους·

Or. {EN}en

Τροπολογία 134
Lorenzo Cesa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. θεωρεί ότι η Ένωση μπορεί να θεσπίσει 
τους ίδιους στόχους με το ΝΑΤΟ σε 
επίπεδο ικανοτήτων, το οποίο προϋποθέτει 
τη διάθεση τουλάχιστον του 2% του ΑΕΠ 
σε αμυντικές δαπάνες και του 20% του 
αμυντικού προϋπολογισμού σε βαρύ 
εξοπλισμό, περιλαμβανομένης της έρευνας 
και της ανάπτυξης·

33. θεωρεί ότι η Ένωση μπορεί να θεσπίσει 
τους ίδιους στόχους με το ΝΑΤΟ σε 
επίπεδο ικανοτήτων, το οποίο προϋποθέτει 
τη διάθεση τουλάχιστον του 2% του ΑΕΠ 
σε αμυντικές δαπάνες και του 20% του 
αμυντικού προϋπολογισμού σε βαρύ 
εξοπλισμό, περιλαμβανομένης της έρευνας 
και της ανάπτυξης· η επίτευξη των εν 
λόγω στόχων πρέπει να επιδιωχθεί με 
προοπτική δεκαετίας·

Or. {IT}it
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Τροπολογία 135
Ioan Mircea Pașcu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. θεωρεί ότι η Ένωση μπορεί να θεσπίσει 
τους ίδιους στόχους με το ΝΑΤΟ σε 
επίπεδο ικανοτήτων, το οποίο προϋποθέτει 
τη διάθεση τουλάχιστον του 2% του ΑΕΠ 
σε αμυντικές δαπάνες και του 20% του 
αμυντικού προϋπολογισμού σε βαρύ 
εξοπλισμό, περιλαμβανομένης της έρευνας 
και της ανάπτυξης·

33. θεωρεί ότι η Ένωση μπορεί εξετάσει το 
ενδεχόμενο να θεσπίσει τους ίδιους 
στόχους με το ΝΑΤΟ σε επίπεδο 
ικανοτήτων, το οποίο προϋποθέτει τη 
διάθεση τουλάχιστον του 2% του ΑΕΠ σε 
αμυντικές δαπάνες και του 20% του 
αμυντικού προϋπολογισμού σε βαρύ 
εξοπλισμό, περιλαμβανομένης της έρευνας 
και της ανάπτυξης, βάσει της υφιστάμενης 
πλήρους συμπληρωματικότητας μεταξύ 
των δύο οργανισμών ασφάλειας, που 
διαθέτουν από κοινού 22 μέλη·

Or. {EN}en

Τροπολογία 136
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. θεωρεί ότι η Ένωση μπορεί να 
θεσπίσει τους ίδιους στόχους με το ΝΑΤΟ
σε επίπεδο ικανοτήτων, το οποίο 
προϋποθέτει τη διάθεση τουλάχιστον του 
2% του ΑΕΠ σε αμυντικές δαπάνες και του 
20% του αμυντικού προϋπολογισμού σε
βαρύ εξοπλισμό, περιλαμβανομένης της 
έρευνας και της ανάπτυξης·

33. καλεί την Ένωση να ενθαρρύνει τα 
κράτη μέλη να επιτύχουν τους στόχους 
του ΝΑΤΟ σε επίπεδο ικανοτήτων, το 
οποίο προϋποθέτει τη διάθεση τουλάχιστον 
του 2% του ΑΕΠ σε αμυντικές δαπάνες και 
του 20% του αμυντικού προϋπολογισμού 
σε βαρύ εξοπλισμό, περιλαμβανομένης της 
έρευνας και της ανάπτυξης·

Or. {EN}en

Τροπολογία 137
Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33α. εκφράζει την έκπληξή του για το 
γεγονός ότι εξακολουθεί να μην 
υφίσταται, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μια 
κοινή στρατηγική για την αντιμετώπιση 
των νέων προκλήσεων όσον αφορά την 
ασφάλεια της Ένωσης, και συγκεκριμένα 
της τρομοκρατίας, της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο και της κατασκοπείας 
τρίτων χωρών· τονίζει την ανάγκη 
ενίσχυσης και εμβάθυνσης της 
συνεργασίας μεταξύ των μελών της ΕΕ 
στον τομέα της ανταλλαγής πληροφοριών 
μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών·

Or. {ES}es

Τροπολογία 138
Jonás Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. θεωρεί ότι οι αμυντικές συμβάσεις
είναι πολύ εξειδικευμένες, λόγω της 
σχεδόν αποκλειστικά κρατικής ζήτησης, 
του περιορισμένου αριθμού επιχειρήσεων 
στην αγορά, των μακρών περιόδων 
ανάπτυξης των προϊόντων και της 
λειτουργικής συντήρησής τους, και του 
στρατηγικού χαρακτήρα ορισμένων 
τεχνολογιών·

34. χαιρετίζει την πρόταση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αποσκοπεί 
στη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ 
στις αμυντικές αγορές, που επί του
παρόντος είναι πολύ εξειδικευμένες, λόγω 
της σχεδόν αποκλειστικά κρατικής 
ζήτησης, του περιορισμένου αριθμού 
επιχειρήσεων στην αγορά, των μακρών 
περιόδων ανάπτυξης των προϊόντων και 
της λειτουργικής συντήρησής τους, και του 
στρατηγικού χαρακτήρα ορισμένων
τεχνολογιών·

Or. {ES}es
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Τροπολογία 139
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. θεωρεί ότι οι αμυντικές συμβάσεις 
είναι πολύ εξειδικευμένες, λόγω της 
σχεδόν αποκλειστικά κρατικής ζήτησης, 
του περιορισμένου αριθμού επιχειρήσεων 
στην αγορά, των μακρών περιόδων 
ανάπτυξης των προϊόντων και της 
λειτουργικής συντήρησής τους, και του 
στρατηγικού χαρακτήρα ορισμένων 
τεχνολογιών·

34. θεωρεί ότι οι αμυντικές συμβάσεις 
είναι πολύ εξειδικευμένες, λόγω της 
σχεδόν αποκλειστικά κρατικής ζήτησης, 
του περιορισμένου αριθμού επιχειρήσεων 
στην αγορά, των μακρών περιόδων 
ανάπτυξης των προϊόντων και της 
λειτουργικής συντήρησής τους, και του 
στρατηγικού χαρακτήρα ορισμένων 
τεχνολογιών· παρατηρεί με ανησυχία τις 
φιλοδοξίες για συμμετοχή των 
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, δηλαδή 
αναπόφευκτα και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου, στον εν λόγω τομέα·

Or. {EN}en

Τροπολογία 140
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jerzy Buzek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. επισημαίνει την ανακοίνωση που 
εξέδωσε η Επιτροπή τον Ιούλιο του 2013 
με τίτλο «Μετάβαση προς έναν 
ανταγωνιστικότερο και αποδοτικότερο 
τομέα άμυνας και ασφάλειας», καθώς και 
τον χάρτη πορείας που εξήγγειλε τον 
Ιούνιο του 2014 για την εφαρμογή της εν 
λόγω ανακοίνωσης καθώς και των 
σχετικών προτάσεων, και ιδίως για την 
ορθότερη εφαρμογή των οδηγιών 
2009/81/ΕΚ και 2009/43/ΕΚ της 
εσωτερικής αγοράς·

35. επισημαίνει την ανακοίνωση που 
εξέδωσε η Επιτροπή τον Ιούλιο του 2013 
με τίτλο «Μετάβαση προς έναν 
ανταγωνιστικότερο και αποδοτικότερο 
τομέα άμυνας και ασφάλειας», καθώς και 
τον χάρτη πορείας που εξήγγειλε τον 
Ιούνιο του 2014 για την εφαρμογή της εν 
λόγω ανακοίνωσης καθώς και των 
σχετικών προτάσεων, και ιδίως για την 
ορθότερη εφαρμογή των οδηγιών 
2009/81/ΕΚ και 2009/43/ΕΚ της 
εσωτερικής αγοράς χωρίς να θίγονται τα 
κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών 
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μελών βάσει του άρθρου 346 της ΣΛΕΕ·

Or. {PL}pl

Τροπολογία 141
Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. εκτιμά ότι όλα αυτά τα μέτρα απαιτούν 
την εκ των προτέρων οριοθέτηση της 
ευρωπαϊκής βιομηχανικής και 
τεχνολογικής βάσης στον τομέα της 
άμυνας (BITDE) ώστε να καταστεί δυνατή 
η στόχευση των στρατηγικών 
επιχειρήσεων ή δραστηριοτήτων που 
μπορούν να επωφεληθούν από αυτήν·

36. εκτιμά ότι όλα αυτά τα μέτρα απαιτούν 
την εκ των προτέρων οριοθέτηση της 
ευρωπαϊκής βιομηχανικής και 
τεχνολογικής βάσης στον τομέα της 
άμυνας (BITDE) ώστε να καταστεί δυνατή 
η στόχευση των στρατηγικών 
επιχειρήσεων ή δραστηριοτήτων που 
μπορούν να επωφεληθούν από αυτήν· 
πιστεύει ότι η εν λόγω οριοθέτηση θα 
μπορούσε να βασίζεται ιδίως σε ορισμένα 
κριτήρια, όπως: η ανάπτυξη του 
εξοπλισμού και της τεχνολογίας που 
πραγματοποιήθηκε στους κόλπους της 
ΕΕ· ο έλεγχος των δικαιωμάτων 
ιδιοκτησίας και χρήσης του 
αναπτυγμένου εξοπλισμού και 
τεχνολογίας από την επιχείρηση· και η 
εξασφάλιση ότι, σε περίπτωση ξένης 
συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της 
επιχείρησης, αυτή δεν θα διαθέτει 
σημαντικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 
ώστε να θέσει σε κίνδυνο τον έλεγχο της 
επιχείρησης όσον αφορά τις 
δραστηριότητές της·

Or. {FR}fr

Τροπολογία 142
Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. εκτιμά ότι όλα αυτά τα μέτρα απαιτούν 
την εκ των προτέρων οριοθέτηση της 
ευρωπαϊκής βιομηχανικής και 
τεχνολογικής βάσης στον τομέα της 
άμυνας (BITDE) ώστε να καταστεί δυνατή 
η στόχευση των στρατηγικών 
επιχειρήσεων ή δραστηριοτήτων που 
μπορούν να επωφεληθούν από αυτήν·

36. εκτιμά ότι όλα αυτά τα μέτρα απαιτούν 
την εκ των προτέρων οριοθέτηση της 
ευρωπαϊκής βιομηχανικής και 
τεχνολογικής βάσης στον τομέα της 
άμυνας (BITDE) ώστε να καταστεί δυνατή 
η στόχευση των στρατηγικών 
επιχειρήσεων ή δραστηριοτήτων που 
μπορούν να επωφεληθούν από αυτήν· 
επισημαίνει την ανάγκη καθορισμού των 
ευρωπαϊκών πλεονεκτημάτων ζωτικής 
σημασίας στον τομέα της άμυνας 
(δηλαδή των βασικών βιομηχανικών 
ικανοτήτων και των τεχνολογιών ζωτικής 
σημασίας)·

Or. {EN}en

Τροπολογία 143
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jerzy Buzek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. εκτιμά ότι όλα αυτά τα μέτρα απαιτούν 
την εκ των προτέρων οριοθέτηση της 
ευρωπαϊκής βιομηχανικής και 
τεχνολογικής βάσης στον τομέα της 
άμυνας (BITDE) ώστε να καταστεί δυνατή 
η στόχευση των στρατηγικών 
επιχειρήσεων ή δραστηριοτήτων που 
μπορούν να επωφεληθούν από αυτήν·

36. εκτιμά ότι όλα αυτά τα μέτρα απαιτούν 
την εκ των προτέρων οριοθέτηση της 
ευρωπαϊκής βιομηχανικής και 
τεχνολογικής βάσης στον τομέα της 
άμυνας (BITDE) ώστε να καταστεί δυνατή 
η στόχευση των στρατηγικών 
επιχειρήσεων ή δραστηριοτήτων που 
μπορούν να επωφεληθούν από αυτήν, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές 
δυνατότητες των αμυντικών βιομηχανιών 
των κρατών μελών·

Or. {PL}pl

Τροπολογία 144
Marek Jurek
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. εκτιμά ότι όλα αυτά τα μέτρα απαιτούν 
την εκ των προτέρων οριοθέτηση της 
ευρωπαϊκής βιομηχανικής και 
τεχνολογικής βάσης στον τομέα της 
άμυνας (BITDE) ώστε να καταστεί δυνατή 
η στόχευση των στρατηγικών 
επιχειρήσεων ή δραστηριοτήτων που 
μπορούν να επωφεληθούν από αυτήν·

36. εκτιμά ότι όλα αυτά τα μέτρα απαιτούν 
την εκ των προτέρων οριοθέτηση της 
ευρωπαϊκής βιομηχανικής και 
τεχνολογικής βάσης στον τομέα της 
άμυνας (BITDE) ώστε να καταστεί δυνατή 
η στόχευση των στρατηγικών 
επιχειρήσεων ή δραστηριοτήτων που 
μπορούν να επωφεληθούν από αυτήν· 
σύμφωνα με την αρχή της αλληλεγγύης 
και της ισότητας, από την εν λόγω 
διαδικασία δεν μπορούν να παραλειφθούν 
τα κράτη μέλη με μικρότερο βιομηχανικό 
και ερευνητικό δυναμικό·

Or. {EN}en

Τροπολογία 145
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. εκτιμά ότι όλα αυτά τα μέτρα απαιτούν 
την εκ των προτέρων οριοθέτηση της 
ευρωπαϊκής βιομηχανικής και 
τεχνολογικής βάσης στον τομέα της 
άμυνας (BITDE) ώστε να καταστεί δυνατή 
η στόχευση των στρατηγικών 
επιχειρήσεων ή δραστηριοτήτων που 
μπορούν να επωφεληθούν από αυτήν·

36. επισημαίνει ότι όλα αυτά τα μέτρα 
απαιτούν την εκ των προτέρων οριοθέτηση 
της ευρωπαϊκής βιομηχανικής και 
τεχνολογικής βάσης στον τομέα της 
άμυνας (BITDE) ώστε να καταστεί δυνατή 
η στόχευση των στρατηγικών 
επιχειρήσεων ή δραστηριοτήτων που 
μπορούν να επωφεληθούν από αυτήν·

Or. {EN}en

Τροπολογία 146
Michael Gahler
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36a. υπενθυμίζει ότι, με την έναρξη 
ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, οι 
πολιτικές της ΕΕ στον τομέα της 
βιομηχανίας, του διαστήματος και της 
έρευνας εκτείνονται πέραν του τομέα της 
άμυνας· επισημαίνει ότι τα προγράμματα 
της Ένωσης σε άλλους τομείς, όπως η 
εσωτερική και συνοριακή ασφάλεια, η 
διαχείριση καταστροφών, καθώς και η 
ανάπτυξη, παρέχουν μια σημαντική 
προοπτική για την από κοινού ανάπτυξη 
των ικανοτήτων που σχετίζονται με τις εν 
λόγω πολιτικές και με τη διεξαγωγή των 
αποστολών της ΚΠΑΑ· καλεί την 
Επιτροπή να θεσπίσει μόνιμες 
διαδικασίες για τη συνεργασία μεταξύ της 
Επιτροπής, της ΕΥΕΔ, του ΕΟΑ και των 
κρατών μελών στους τομείς της κοινής 
αγοράς, της βιομηχανίας, του 
διαστήματος, της έρευνας και της 
ανάπτυξης· καλεί την Επιτροπή να 
δημιουργήσει έναν μόνιμο σύνδεσμο 
μεταξύ των οργάνων και των οργανισμών 
της ΕΕ στους τομείς της εσωτερικής 
ασφάλειας (Frontex, Ευρωπόλ, ENISA) 
και της εξωτερικής ασφάλειας και 
άμυνας (Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Άμυνας, ΕΥΕΔ)·

Or. {EN}en

Τροπολογία 147
Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36a. επισημαίνει τις προτάσεις της 
Επιτροπής για καλύτερη εφαρμογή της 
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οδηγίας 2009/81/ΕΚ (προμήθεια 
αμυντικού εξοπλισμού) και 2009/43/ΕΚ 
(μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με 
τον τομέα της άμυνας εντός της 
εσωτερικής αγοράς)· επίσης, θεωρεί ότι 
είναι αναγκαίο να καθοριστούν όσα 
εμπίπτουν στον τομέα του εξοπλισμού και 
τεχνολογίας υψηλής στρατηγικής αξίας 
που δεν καλύπτονται από την οδηγία 
2009/81/ΕΚ (εξοπλισμός ουσιωδών 
συμφερόντων ασφάλειας) ή από την 
οδηγία 2004/18/ΕΚ (εξοπλισμός που 
σχετίζεται με την άμυνα αλλά δεν 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά στον τομέα 
της άμυνας)· εκτιμά ότι οι ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στον εν λόγω τομέα χρειάζονται ένα 
ειδικό νομικό και οικονομικό καθεστώς 
που να τους επιτρέπει να είναι 
ανταγωνιστικές, εξασφαλίζοντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο τη στρατηγική 
αυτονομία της ΕΕ·

Or. {FR}fr

Τροπολογία 148
Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. σημειώνει τη βούληση του Συμβουλίου 
να εφαρμόσει ένα ευρωπαϊκό καθεστώς 
ασφάλειας του εφοδιασμού στο πλαίσιο 
του οποίου τα κράτη μέλη θα παρέχουν 
αμοιβαία συνδρομή και θα 
ανταποκρίνονται ταχέως στις σχετικές 
ανάγκες στον τομέα της άμυνας· αναμένει 
τον χάρτη πορείας της Επιτροπής ο οποίος 
θα περιλαμβάνει διάφορες επιλογές 
εφαρμογής·

37. σημειώνει τη βούληση του Συμβουλίου 
να εφαρμόσει ένα ευρωπαϊκό καθεστώς 
ασφάλειας του εφοδιασμού στο πλαίσιο 
του οποίου τα κράτη μέλη θα παρέχουν 
αμοιβαία συνδρομή και θα 
ανταποκρίνονται ταχέως στις σχετικές 
ανάγκες στον τομέα της άμυνας· αναμένει 
τον χάρτη πορείας της Επιτροπής ο οποίος 
θα περιλαμβάνει διάφορες επιλογές 
εφαρμογής του συγκεκριμένου 
καθεστώτος καθώς και την Πράσινη 
Βίβλο που πρέπει να εκδοθεί για τον 
έλεγχο των ξένων επενδύσεων σε 
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στρατηγικές επιχειρήσεις του τομέα της 
άμυνας·

Or. {FR}fr

Τροπολογία 149
Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. σημειώνει τη βούληση του Συμβουλίου 
να εφαρμόσει ένα ευρωπαϊκό καθεστώς 
ασφάλειας του εφοδιασμού στο πλαίσιο 
του οποίου τα κράτη μέλη θα παρέχουν 
αμοιβαία συνδρομή και θα 
ανταποκρίνονται ταχέως στις σχετικές 
ανάγκες στον τομέα της άμυνας· αναμένει 
τον χάρτη πορείας της Επιτροπής ο οποίος 
θα περιλαμβάνει διάφορες επιλογές 
εφαρμογής·

37. σημειώνει τη βούληση του Συμβουλίου 
να εφαρμόσει ένα ευρωπαϊκό καθεστώς 
ασφάλειας του εφοδιασμού στο πλαίσιο 
του οποίου τα κράτη μέλη θα παρέχουν 
αμοιβαία συνδρομή και θα 
ανταποκρίνονται ταχέως στις σχετικές 
ανάγκες στον τομέα της άμυνας· αναμένει 
τον χάρτη πορείας της Επιτροπής ο οποίος 
θα περιλαμβάνει διάφορες επιλογές 
εφαρμογής· επικροτεί την έγκριση της 
ενισχυμένης ρύθμισης-πλαισίου του ΕΟΑ 
για την ασφάλεια του εφοδιασμού μεταξύ 
των κρατών μελών ως σημαντικό 
εθελοντικό, νομικά μη δεσμευτικό 
μηχανισμό που θα παράσχει στα κράτη 
μέλη τη δυνατότητα για ενίσχυση της 
αμοιβαίας στήριξης και συνδρομής στον 
τομέα της ασφάλειας του εφοδιασμού· 
καλεί τον ΕΟΑ και την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να αναπτύξουν από κοινού 
πρόσθετα μέσα και πρωτοβουλίες για την 
προώθηση της ασφάλειας του 
εφοδιασμού σε ολόκληρη την ΕΕ και τη 
στήριξη των κρατών μελών στην 
εφαρμογή της νέας ρύθμισης-πλαισίου·

Or. {EN}en

Τροπολογία 150
Francisco José Millán Mon
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37a. καλεί την Επιτροπή να καθορίσει με 
σαφήνεια και να κινητοποιήσει 
ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά μέσα με στόχο 
να συμβάλουν στη δημιουργία μιας 
ευρωπαϊκής κοινής αγοράς στον τομέα 
της αμυντικής βιομηχανίας·

Or. {EN}en

Τροπολογία 151
Marietje Schaake, Jozo Radoš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37a. επικροτεί την υιοθέτηση των 
αλλαγών στους καταλόγους ελέγχου των 
εξαγωγών της ρύθμισης του Wassenaar 
όσον αφορά τις τεχνολογίες 
παρακολούθησης και παρείσφρησης, οι 
οποίες άρχισαν επίσης να εφαρμόζονται 
πρόσφατα σε ευρωπαϊκό επίπεδο· τονίζει, 
ωστόσο, ότι απαιτούνται περισσότερες 
προσπάθειες για την πρόληψη της 
ανεξέλεγκτης παραγωγής και εξαγωγής 
τεχνολογιών που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την επίθεση σε 
υποδομές ζωτικής σημασίας της ΕΕ και 
την παραβίαση ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· καλεί, συνεπώς, την 
Επιτροπή να υποβάλει πρόταση 
αναθεώρησης του κανονισμού για την 
εξαγωγή ειδών διπλής χρήσης το 
συντομότερο δυνατό·

Or. {EN}en
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Τροπολογία 152
Bodil Ceballos
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. θεωρεί ότι καμία κυβέρνηση δεν 
μπορεί μόνη της να αναπτύξει 
προγράμματα Ε&Τ σημαντικής εμβέλειας· 
επικροτεί ως εκ τούτου τις προτάσεις της 
Επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη 
συνεργιών μεταξύ της μη στρατιωτικής και 
της αμυντικής έρευνας· επικροτεί επίσης
την έναρξη προπαρασκευαστικών δράσεων 
(ΠΔ) και ευελπιστεί ότι η ΠΔ στον τομέα 
της ΚΠΑΑ θα οδηγήσει στη 
χρηματοδότηση ενός θεματικού 
ερευνητικού πεδίου κατά το προσεχές 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο·

38. θεωρεί ότι καμία κυβέρνηση δεν 
μπορεί μόνη της να αναπτύξει 
προγράμματα Ε&Τ σημαντικής εμβέλειας· 
υπενθυμίζει ότι το 80% περίπου των 
επενδύσεων στον τομέα της άμυνας 
εξακολουθούν να πραγματοποιούνται σε 
εθνικό επίπεδο· σημειώνει τις προτάσεις 
της Επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη 
συνεργιών μεταξύ της μη στρατιωτικής και 
της αμυντικής έρευνας· απορρίπτει την 
έναρξη προπαρασκευαστικών δράσεων 
(ΠΔ) και παρόμοιων πρωτοβουλιών που 
αποσκοπούν στη χρήση του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για την αμυντική 
έρευνα·

Or. {EN}en

Τροπολογία 153
Jonás Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. θεωρεί ότι καμία κυβέρνηση δεν 
μπορεί μόνη της να αναπτύξει 
προγράμματα Ε&Τ σημαντικής εμβέλειας· 
επικροτεί ως εκ τούτου τις προτάσεις της 
Επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη 
συνεργιών μεταξύ της μη στρατιωτικής και 
της αμυντικής έρευνας· επικροτεί επίσης 
την έναρξη προπαρασκευαστικών δράσεων 
(ΠΔ) και ευελπιστεί ότι η ΠΔ στον τομέα 
της ΚΠΑΑ θα οδηγήσει στη 
χρηματοδότηση ενός θεματικού 

38. θεωρεί ότι καμία κυβέρνηση δεν 
μπορεί μόνη της να αναπτύξει 
προγράμματα Ε&Τ σημαντικής εμβέλειας, 
που είναι ένα από τα σημαντικότερα 
στοιχεία για την προώθηση της 
ευρωπαϊκής ανεξαρτησίας στους τομείς 
της ασφάλειας και της άμυνας, καθώς 
και της ανταγωνιστικότητας της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας· επικροτεί ως εκ 
τούτου τις προτάσεις της Επιτροπής 
σχετικά με την ανάπτυξη συνεργιών 
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ερευνητικού πεδίου κατά το προσεχές 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο·

μεταξύ της μη στρατιωτικής και της 
αμυντικής έρευνας· επικροτεί επίσης την 
έναρξη προπαρασκευαστικών δράσεων 
(ΠΔ) και ευελπιστεί ότι η ΠΔ στον τομέα 
της ΚΠΑΑ θα οδηγήσει στη 
χρηματοδότηση ενός θεματικού 
ερευνητικού πεδίου κατά το προσεχές 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο·

Or. {ES}es

Τροπολογία 154
Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. θεωρεί ότι καμία κυβέρνηση δεν 
μπορεί μόνη της να αναπτύξει 
προγράμματα Ε&Τ σημαντικής εμβέλειας· 
επικροτεί ως εκ τούτου τις προτάσεις της 
Επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη 
συνεργιών μεταξύ της μη στρατιωτικής και 
της αμυντικής έρευνας· επικροτεί επίσης 
την έναρξη προπαρασκευαστικών δράσεων 
(ΠΔ) και ευελπιστεί ότι η ΠΔ στον τομέα 
της ΚΠΑΑ θα οδηγήσει στη 
χρηματοδότηση ενός θεματικού 
ερευνητικού πεδίου κατά το προσεχές 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο·

38. θεωρεί ότι καμία κυβέρνηση δεν
μπορεί μόνη της να αναπτύξει 
προγράμματα Ε&Τ σημαντικής εμβέλειας· 
υπενθυμίζει τη δήλωση του Συμβουλίου 
του Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την 
ενίσχυση των ικανοτήτων και τη 
δέσμευση των κρατών μελών να 
επιτύχουν τον συλλογικό στόχο της 
διάθεσης του 2% των αμυντικών 
δαπανών στη χρηματοδότηση της 
έρευνας· καλεί σε αυτό το πλαίσιο την 
ΑΕ/ΥΕ και τον επικεφαλής του ΕΟΑ να 
παράσχουν στοιχεία σχετικά με την 
παρούσα κατάσταση· επικροτεί ως εκ 
τούτου τις προτάσεις της Επιτροπής 
σχετικά με την ανάπτυξη συνεργιών 
μεταξύ της μη στρατιωτικής και της 
αμυντικής έρευνας· επικροτεί επίσης την 
έναρξη προπαρασκευαστικών δράσεων 
(ΠΔ) και ευελπιστεί ότι η ΠΔ στον τομέα 
της ΚΠΑΑ θα οδηγήσει στη 
χρηματοδότηση ενός θεματικού 
ερευνητικού πεδίου κατά το προσεχές 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο· 
επισημαίνει τη σημασία της εφαρμογής 
ενός πιλοτικού έργου σχετικά με την 
έρευνα στον τομέα της ΚΠΠΑ που θα 
υλοποιηθεί από κοινού από την 
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον ΕΟΑ, όπως 
προτείνει το Κοινοβούλιο στον 
προϋπολογισμό του 2015, εν όψει της 
εφαρμογής ενωσιακών στόχων και 
εκτέλεσης ενωσιακού προϋπολογισμού 
από τον ΕΟΑ· εκφράζει τη λύπη του σε 
αυτό το πλαίσιο για το γεγονός ότι η 
Επιτροπή δεν παρέσχε στο Κοινοβούλιο 
αξιολόγηση των δυνατοτήτων που 
προσφέρει το άρθρο 185 της ΣΛΕΕ, όπως 
ζητείται στο ψήφισμά του της 21ης 
Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την 
ευρωπαϊκή βιομηχανική και τεχνολογική 
βάση στον τομέα της άμυνας 
(2013/2125(INI))·

Or. {EN}en

Τροπολογία 155
Christian Ehler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. θεωρεί ότι καμία κυβέρνηση δεν 
μπορεί μόνη της να αναπτύξει 
προγράμματα Ε&Τ σημαντικής εμβέλειας·
επικροτεί ως εκ τούτου τις προτάσεις της 
Επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη 
συνεργιών μεταξύ της μη στρατιωτικής και 
της αμυντικής έρευνας· επικροτεί επίσης 
την έναρξη προπαρασκευαστικών δράσεων 
(ΠΔ) και ευελπιστεί ότι η ΠΔ στον τομέα 
της ΚΠΑΑ θα οδηγήσει στη 
χρηματοδότηση ενός θεματικού 
ερευνητικού πεδίου κατά το προσεχές 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο·

38. θεωρεί ότι καμία κυβέρνηση δεν 
μπορεί μόνη της να αναπτύξει 
προγράμματα Ε&Τ σημαντικής εμβέλειας 
και επικροτεί ως εκ τούτου τις προτάσεις 
της Επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη 
συνεργιών μεταξύ της μη στρατιωτικής και 
της αμυντικής έρευνας· επισημαίνει εν 
προκειμένω ότι το πρόγραμμα έρευνας 
στον τομέα της ασφάλειας, στο πλαίσιο 
του «Ορίζοντας 2020», παρέχει 
σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης 
ικανοτήτων σε αυτό τον τομέα και καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
στηρίξουν την έρευνα που γίνεται υπέρ 
των εξωτερικών πολιτικών της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογικής 
ανάπτυξης στον τομέα των τεχνολογιών 
διπλής χρήσης με στόχο την ενίσχυση της 
διαλειτουργικότητας μεταξύ της 
πολιτικής προστασίας και των 
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στρατιωτικών δυνάμεων, όπως 
αναφέρεται στο ειδικό πρόγραμμα που 
θεσπίζει τον «Ορίζοντα 2020», και καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
συμπεριλάβουν σχετικές ερευνητικές 
δραστηριότητες στα ετήσια προγράμματα 
εργασίας τους· επικροτεί επίσης την 
έναρξη προπαρασκευαστικών δράσεων 
(ΠΔ) και ευελπιστεί ότι η ΠΔ στον τομέα 
της ΚΠΑΑ θα οδηγήσει στη 
χρηματοδότηση ενός θεματικού 
ερευνητικού πεδίου κατά το προσεχές 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο·

Or. {EN}en

Τροπολογία 156
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jerzy Buzek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. θεωρεί ότι καμία κυβέρνηση δεν 
μπορεί μόνη της να αναπτύξει 
προγράμματα Ε&Τ σημαντικής εμβέλειας· 
επικροτεί ως εκ τούτου τις προτάσεις της 
Επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη 
συνεργιών μεταξύ της μη στρατιωτικής και 
της αμυντικής έρευνας· επικροτεί επίσης 
την έναρξη προπαρασκευαστικών δράσεων 
(ΠΔ) και ευελπιστεί ότι η ΠΔ στον τομέα 
της ΚΠΑΑ θα οδηγήσει στη 
χρηματοδότηση ενός θεματικού 
ερευνητικού πεδίου κατά το προσεχές 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο·

38. θεωρεί ότι καμία κυβέρνηση δεν 
μπορεί μόνη της να αναπτύξει 
προγράμματα Ε&Τ σημαντικής εμβέλειας· 
επικροτεί ως εκ τούτου τις προτάσεις της 
Επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη 
συνεργιών μεταξύ της μη στρατιωτικής και 
της έρευνας στον τομέα της ασφάλειας· 
επικροτεί επίσης την έναρξη 
προπαρασκευαστικών δράσεων (ΠΔ) και 
ευελπιστεί ότι η ΠΔ στον τομέα της 
ΚΠΑΑ θα οδηγήσει στη χρηματοδότηση 
ενός θεματικού ερευνητικού πεδίου κατά 
το προσεχές πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο·

Or. {PL}pl

Τροπολογία 157
Geoffrey Van Orden
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. θεωρεί ότι καμία κυβέρνηση δεν 
μπορεί μόνη της να αναπτύξει
προγράμματα Ε&Τ σημαντικής εμβέλειας·
επικροτεί ως εκ τούτου τις προτάσεις της 
Επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη 
συνεργιών μεταξύ της μη στρατιωτικής και 
της αμυντικής έρευνας· επικροτεί επίσης 
την έναρξη προπαρασκευαστικών δράσεων 
(ΠΔ) και ευελπιστεί ότι η ΠΔ στον τομέα 
της ΚΠΑΑ θα οδηγήσει στη 
χρηματοδότηση ενός θεματικού 
ερευνητικού πεδίου κατά το προσεχές 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο·

38. θεωρεί ότι τα κράτη μέλη έχουν 
δικαίωμα να αναπτύξουν μόνα τους
προγράμματα Ε&Τ σημαντικής εμβέλειας 
όταν αυτό είναι προς το εθνικό τους 
συμφέρον· σημειώνει τις προτάσεις της 
Επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη 
συνεργιών μεταξύ της μη στρατιωτικής και 
της αμυντικής έρευνας· σημειώνει επίσης 
την έναρξη προπαρασκευαστικών δράσεων 
(ΠΔ) και ότι η ΠΔ στον τομέα της ΚΠΑΑ 
θα οδηγήσει στη χρηματοδότηση ενός 
θεματικού ερευνητικού πεδίου κατά το 
προσεχές πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο·

Or. {EN}en

Τροπολογία 158
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. ζητεί ωστόσο να υπάρχει μεγαλύτερη 
επαγρύπνηση, μεταξύ άλλων όσον αφορά 
τα ζητήματα διακυβέρνησης, τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τη 
συγχρηματοδότηση και τους κανόνες 
συμμετοχής στην εν λόγω ΠΔ στον τομέα 
της άμυνας· ζητεί την πλήρη συμμετοχή 
των κρατών μελών στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων ώστε να αποφεύγονται τα 
γραφειοκρατικά εμπόδια και να 
διασφαλίζεται ότι τα προγράμματα 
ανταποκρίνονται στις στρατηγικές ανάγκες 
της ΚΠΑΑ και των κρατών μελών·

39. ζητεί ωστόσο να υπάρχει μεγαλύτερη 
επαγρύπνηση, μεταξύ άλλων όσον αφορά 
τα ζητήματα διακυβέρνησης, τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τη 
συγχρηματοδότηση και τους κανόνες 
συμμετοχής στην εν λόγω ΠΔ στον τομέα 
της άμυνας· ζητεί την πλήρη συμμετοχή 
των κρατών μελών στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων ώστε να αποφεύγονται τα 
γραφειοκρατικά εμπόδια και να 
διασφαλίζεται ότι τα προγράμματα 
ανταποκρίνονται στις στρατηγικές ανάγκες 
των κρατών μελών, και των συμμάχων 
στον τομέα της άμυνας·

Or. {EN}en
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Τροπολογία 159
Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39α. υπενθυμίζει τον εξαιρετικά 
ευαίσθητο και στρατηγικό χαρακτήρα 
της αμυντικής έρευνας τόσο για τη 
βιομηχανική ανταγωνιστικότητα όσο και 
για τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ και 
ζητεί τον σχεδιασμό κατάλληλης 
πολιτικής διανοητικής ιδιοκτησίας σε 
σχέση με την ασφάλεια και την άμυνα με 
στόχο την προστασία των 
αποτελεσμάτων της έρευνας· αναμένει 
τόσο τις προτάσεις της Επιτροπής όσο 
και της αμυντικής βιομηχανίας σε σχέση 
με το θέμα αυτό·

Or. {FR}fr

Τροπολογία 160
Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. σημειώνει τις προτάσεις της Επιτροπής 
που έχουν ως στόχο να ενθαρρύνουν τη 
θέσπιση κοινών προτύπων και διαδικασιών 
πιστοποίησης για τον αμυντικό εξοπλισμό· 
ως προς αυτό, αναμένει τον χάρτη πορείας 
του ΕΟΑ και της Επιτροπής για την 
ανάπτυξη βιομηχανικών προτύπων στον 
τομέα της άμυνας, καθώς και τις επιλογές 
του ΕΟΑ και του ΕΟΑΑ για τη βελτίωση 
της αμοιβαίας αναγνώρισης της 
στρατιωτικής πιστοποίησης μεταξύ των 
κρατών μελών της ΕΕ·

40. σημειώνει τις προτάσεις της Επιτροπής 
που έχουν ως στόχο να ενθαρρύνουν τη 
θέσπιση κοινών προτύπων και διαδικασιών 
πιστοποίησης για τον αμυντικό εξοπλισμό· 
ως προς αυτό, αναμένει τον χάρτη πορείας 
του ΕΟΑ και της Επιτροπής για την 
ανάπτυξη βιομηχανικών προτύπων στον 
τομέα της άμυνας, καθώς και τις επιλογές 
του ΕΟΑ και του ΕΟΑΑ για τη βελτίωση 
της αμοιβαίας αναγνώρισης της 
στρατιωτικής πιστοποίησης μεταξύ των 
κρατών μελών της ΕΕ· εκφράζει τη λύπη 
του για τη διστακτικότητα των 
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ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης να 
δημιουργήσουν σφραγίδες τυποποίησης 
για προϊόντα άμυνας·

Or. {EN}en


