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Τροπολογία 1
Nedzhmi Ali

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον τίτλο V της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και 
ιδίως τα άρθρα 21, 24, 41, 42, 43, 44 και 
46,

– έχοντας υπόψη τον τίτλο V της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και 
ιδίως τα άρθρα 21, 24, 41, 42, 43, 44, 45
και 46,

Or. en

Τροπολογία 2
Nedzhmi Ali

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του 
2014 και την οικονομική έκθεση του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας για το 
2013,

Or. en

Τροπολογία 3
Georg Mayer, Harald Vilimsky
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της
συνεχώς αυξανόμενης αστάθειας του 
περιβάλλοντος ασφάλειας απαιτείται η 
ενίσχυση της ΚΠΑΑ ώστε να καταστεί 
αποτελεσματικότερο μέσο πολιτικής·

Α. διαπιστώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
δημιούργησε η ίδια τη συνεχώς 
αυξανόμενη αστάθεια του περιβάλλοντος 
ασφάλειας, όπως για παράδειγμα την 
τεταμένη και διπλωματικά μονόπλευρη 
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σχέση με τη Ρωσία·

Or. de

Τροπολογία 4
Doru-Claudian Frunzulică

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της 
συνεχώς αυξανόμενης αστάθειας του 
περιβάλλοντος ασφάλειας απαιτείται η 
ενίσχυση της ΚΠΑΑ ώστε να καταστεί 
αποτελεσματικότερο μέσο πολιτικής·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω των 
συνεχώς αυξανόμενων προκλήσεων του 
περιβάλλοντος ασφάλειας απαιτείται η 
ενίσχυση της ΚΠΑΑ ώστε να καταστεί 
αποτελεσματικότερο μέσο πολιτικής και 
ουσιαστική εγγύηση για την ασφάλεια 
των πολιτών της ΕΕ και για την 
προώθηση των ευρωπαϊκών 
συμφερόντων και αξιών·

Or. en

Τροπολογία 5
Nedzhmi Ali

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της 
συνεχώς αυξανόμενης αστάθειας του 
περιβάλλοντος ασφάλειας απαιτείται η
ενίσχυση της ΚΠΑΑ ώστε να καταστεί 
αποτελεσματικότερο μέσο πολιτικής·

Α. λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχώς 
αυξανόμενη αστάθεια του περιβάλλοντος 
ασφάλειας, η οποία χαρακτηρίζεται από 
νέους κινδύνους και απειλές που δεν 
μπορούν να αντιμετωπιστούν από τα 
κράτη μέλη σε μεμονωμένο επίπεδο· ζητεί 
την ενίσχυση της ΚΠΑΑ ώστε να καταστεί 
αποτελεσματικότερο μέσο πολιτικής·

Or. en
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Τροπολογία 6
Angel Dzhambazki

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της 
συνεχώς αυξανόμενης αστάθειας του 
περιβάλλοντος ασφάλειας απαιτείται η 
ενίσχυση της ΚΠΑΑ ώστε να καταστεί 
αποτελεσματικότερο μέσο πολιτικής·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της 
συνεχώς αυξανόμενης αστάθειας του 
περιβάλλοντος εξωτερικής ασφάλειας 
απαιτείται η ενίσχυση της ΚΠΑΑ ώστε να 
καταστεί αποτελεσματικότερο μέσο 
πολιτικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ 
θα πρέπει να ενισχύσει την ασφάλεια στα 
εξωτερικά της σύνορα·

Or. bg

Τροπολογία 7
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της 
συνεχώς αυξανόμενης αστάθειας του 
περιβάλλοντος ασφάλειας απαιτείται η 
ενίσχυση της ΚΠΑΑ ώστε να καταστεί 
αποτελεσματικότερο μέσο πολιτικής·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της 
συνεχώς αυξανόμενης αστάθειας του 
περιβάλλοντος εσωτερικής και 
εξωτερικής ασφάλειας απαιτείται η 
ενίσχυση της ΚΠΑΑ ώστε να καταστεί 
αποτελεσματικότερο μέσο πολιτικής·

Or. fr

Τροπολογία 8
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση 
των εθνικών αμυντικών προϋπολογισμών 
καθιστά δύσκολη τη συντήρηση 
στρατιωτικών αεροσκαφών των κρατών 
μελών και εμποδίζει την ενίσχυση των 
αμυντικών δυνατοτήτων της Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 9
Nedzhmi Ali

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω των 
δημοσιονομικών περικοπών στις αμυντικές 
δαπάνες και των υφιστάμενων 
αλληλεπικαλύψεων απαιτείται ο 
ανασχεδιασμός της χρηματοδότησης των 
αποστολών και των επιχειρήσεων της 
ΚΠΑΑ μέσω της αξιοποίησης των 
κονδυλίων του προϋπολογισμού με 
καλύτερο και περισσότερο αποδοτικό από 
άποψη κόστους τρόπο·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω των 
δημοσιονομικών περικοπών στις αμυντικές 
δαπάνες και των υφιστάμενων 
αλληλεπικαλύψεων απαιτείται ο 
ανασχεδιασμός της χρηματοδότησης των 
αποστολών και των επιχειρήσεων της 
ΚΠΑΑ μέσω της αξιοποίησης των 
κονδυλίων του προϋπολογισμού με 
καλύτερο και περισσότερο αποδοτικό από 
άποψη κόστους τρόπο, διασφαλίζοντας 
παράλληλα τον κατάλληλο δημοκρατικό 
έλεγχο όλων των αποστολών και 
επιχειρήσεων, είτε στρατιωτικών είτε μη, 
στο επίπεδο των θεσμικών οργάνων της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 10
Doru-Claudian Frunzulică

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο του Δεκεμβρίου του 2013 
αποφάσισε να εξετάσει τις 
χρηματοοικονομικές πτυχές των 
αποστολών και των επιχειρήσεων της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της επανεξέτασης 
του μηχανισμού Αθηνά, προκειμένου να
διασφαλίσει ότι οι διαδικασίες και οι 
κανόνες παρέχουν τη δυνατότητα στην 
Ένωση να είναι περισσότερη ευέλικτη και 
αποδοτική κατά την ανάπτυξη μη 
στρατιωτικών αποστολών και 
στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΕΕ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο του Δεκεμβρίου του 2013 
αποφάσισε να εξετάσει τις 
χρηματοοικονομικές πτυχές των 
αποστολών και των επιχειρήσεων της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της επανεξέτασης 
του μηχανισμού Αθηνά, προκειμένου να 
διασφαλίσει ότι οι διαδικασίες και οι 
κανόνες παρέχουν τη δυνατότητα στην 
Ένωση να είναι περισσότερο γρήγορη,
ευέλικτη και αποδοτική κατά την ανάπτυξη 
μη στρατιωτικών αποστολών και 
στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 11
Nedzhmi Ali

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της Συνθήκης της 
Λισαβόνας, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της 
ΕΕ εκτελεί επίσης καθήκοντα 
Αντιπροέδρου της Επιτροπής, 
Επικεφαλής του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Άμυνας και προέδρου του 
Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 45 της 
ΣΕΕ, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας 
«εκτελεί τα καθήκοντά του σε συνεργασία 
με την Επιτροπή αναλόγως των 
αναγκών»·

Or. en
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Τροπολογία 12
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της αποτελούν μακράν τους βασικούς 
χρηματοδότες των ειρηνευτικών 
επιχειρήσεων, ενώ οι επιχειρήσεις και 
αποστολές της ΚΠΑΑ αντιπροσωπεύουν 
μόνο ένα μικρό μέρος του συνόλου της 
χρηματοδότησης· εκφράζει τη λύπη του 
για τον πολύ μετριοπαθή χαρακτήρα των 
παρεμβάσεων ΚΠΑΑ, ιδίως των 
στρατιωτικών, που συνίστανται κυρίως 
σε στρατιωτικές εκπαιδευτικές 
αποστολές μικρής εμβέλειας και όχι σε 
σημαντικές ευρωπαϊκές συνεισφορές στη 
διατήρηση και την επιβολή της ειρήνης·

1. επισημαίνει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της αποτελούν μακράν τους βασικούς 
χρηματοδότες των ειρηνευτικών 
επιχειρήσεων, ενώ οι επιχειρήσεις και 
αποστολές της ΚΠΑΑ αντιπροσωπεύουν 
μόνο ένα μικρό μέρος του συνόλου της 
χρηματοδότησης·

Or. de

Τροπολογία 13
Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Valli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της αποτελούν μακράν τους βασικούς 
χρηματοδότες των ειρηνευτικών 
επιχειρήσεων, ενώ οι επιχειρήσεις και 
αποστολές της ΚΠΑΑ αντιπροσωπεύουν 
μόνο ένα μικρό μέρος του συνόλου της 
χρηματοδότησης· εκφράζει τη λύπη του 
για τον πολύ μετριοπαθή χαρακτήρα των 
παρεμβάσεων ΚΠΑΑ, ιδίως των 
στρατιωτικών, που συνίστανται κυρίως 
σε στρατιωτικές εκπαιδευτικές 
αποστολές μικρής εμβέλειας και όχι σε 
σημαντικές ευρωπαϊκές συνεισφορές στη 

1. επισημαίνει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της αποτελούν μακράν τους βασικούς 
χρηματοδότες των ειρηνευτικών 
επιχειρήσεων, ενώ οι επιχειρήσεις και 
αποστολές της ΚΠΑΑ αντιπροσωπεύουν 
μόνο ένα μικρό μέρος του συνόλου της 
χρηματοδότησης·
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διατήρηση και την επιβολή της ειρήνης·

Or. it

Τροπολογία 14
Jean-Luc Schaffhauser

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της αποτελούν μακράν τους βασικούς 
χρηματοδότες των ειρηνευτικών 
επιχειρήσεων, ενώ οι επιχειρήσεις και 
αποστολές της ΚΠΑΑ αντιπροσωπεύουν 
μόνο ένα μικρό μέρος του συνόλου της 
χρηματοδότησης· εκφράζει τη λύπη του 
για τον πολύ μετριοπαθή χαρακτήρα των 
παρεμβάσεων ΚΠΑΑ, ιδίως των 
στρατιωτικών, που συνίστανται κυρίως 
σε στρατιωτικές εκπαιδευτικές 
αποστολές μικρής εμβέλειας και όχι σε 
σημαντικές ευρωπαϊκές συνεισφορές στη 
διατήρηση και την επιβολή της ειρήνης·

1. επισημαίνει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της αποτελούν μακράν τους βασικούς 
χρηματοδότες των ειρηνευτικών 
επιχειρήσεων, ενώ οι επιχειρήσεις και 
αποστολές της ΚΕΠΠΑ αντιπροσωπεύουν 
μόνο ένα μικρό μέρος του συνόλου της 
χρηματοδότησης· δικαιολογεί τον πολύ 
μετριοπαθή χαρακτήρα των παρεμβάσεων 
ΚΠΑΑ, υποστηρίζοντας ότι η άμυνα 
αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών 
και ότι η ΕΕ μπορεί να έχει συντονιστικό 
μόνο ρόλο. Η ΕΕ δεν μπορεί να 
παραβλέπει ότι η αρμοδιότητα της 
άσκησης αμυντικής πολιτικής συνιστά 
κρατική αρμοδιότητα, η οποία δεν πρέπει 
να αντικαθίσταται από τις παρεμβάσεις 
της ΕΕ, ούτε να έχει συμβολικό ή 
διαμεσολαβητικό χαρακτήρα και ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να 
αντικαθιστά τους διεθνείς οργανισμούς 
που είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση της 
ειρήνης, όπως ο ΟΗΕ·

Or. fr

Τροπολογία 15
Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της αποτελούν μακράν τους βασικούς
χρηματοδότες των ειρηνευτικών 
επιχειρήσεων, ενώ οι επιχειρήσεις και 
αποστολές της ΚΠΑΑ αντιπροσωπεύουν 
μόνο ένα μικρό μέρος του συνόλου της 
χρηματοδότησης· εκφράζει τη λύπη του 
για τον πολύ μετριοπαθή χαρακτήρα των 
παρεμβάσεων ΚΠΑΑ, ιδίως των 
στρατιωτικών, που συνίστανται κυρίως σε 
στρατιωτικές εκπαιδευτικές αποστολές 
μικρής εμβέλειας και όχι σε σημαντικές 
ευρωπαϊκές συνεισφορές στη διατήρηση 
και την επιβολή της ειρήνης·

1. επισημαίνει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της αποτελούν μείζονες χρηματοδότες των 
ειρηνευτικών επιχειρήσεων και των 
επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων σε 
ολόκληρο τον κόσμο και ότι οι 
στρατιωτικές και μη στρατιωτικές
επιχειρήσεις και αποστολές της ΚΠΑΑ 
αντιπροσωπεύουν πολύ μικρό ποσοστό του 
συνόλου της χρηματοδότησης· εκφράζει τη 
λύπη του για τον πολύ μετριοπαθή 
χαρακτήρα των παρεμβάσεων ΚΠΑΑ, 
ιδίως των στρατιωτικών, που συνίστανται 
κυρίως σε στρατιωτικές εκπαιδευτικές 
αποστολές μικρής εμβέλειας και όχι σε 
σημαντικές ευρωπαϊκές συνεισφορές στη 
διατήρηση και την επιβολή της ειρήνης· 
πιστεύει ότι η ΕΕ δεν δύναται να εστιάζει 
αποκλειστικά 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

Τροπολογία 16
Anneli Jäätteenmäki, Hilde Vautmans, Javier Nart

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της αποτελούν μακράν τους βασικούς 
χρηματοδότες των ειρηνευτικών 
επιχειρήσεων, ενώ οι επιχειρήσεις και 
αποστολές της ΚΠΑΑ αντιπροσωπεύουν
μόνο ένα μικρό μέρος του συνόλου της 
χρηματοδότησης· εκφράζει τη λύπη του 
για τον πολύ μετριοπαθή χαρακτήρα των 
παρεμβάσεων ΚΠΑΑ, ιδίως των 

1. επισημαίνει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της αποτελούν μακράν τους βασικούς 
χρηματοδότες των ειρηνευτικών 
επιχειρήσεων, ενώ οι επιχειρήσεις και 
αποστολές της ΚΠΑΑ συνιστούν μόνο ένα 
μικρό μέρος του συνόλου της 
χρηματοδότησης· αναγνωρίζει τη σημασία 
των παρεμβάσεων της ΚΠΠΑ για την 
επίτευξη της ειρήνης και ενθαρρύνει 
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στρατιωτικών, που συνίστανται κυρίως σε 
στρατιωτικές εκπαιδευτικές αποστολές 
μικρής εμβέλειας και όχι σε σημαντικές 
ευρωπαϊκές συνεισφορές στη διατήρηση 
και την επιβολή της ειρήνης·

παράλληλα τα κράτη μέλη να 
υιοθετήσουν σαφέστερη στάση υπέρ της 
πρόληψης των συγκρούσεων και της 
διατήρησης βιώσιμης ειρήνης σε 
περιοχές που πλήττονται από 
συγκρούσεις· εκφράζει τη λύπη του για 
την μετριοπαθή σύνθεση των 
παρεμβάσεων ΚΠΑΑ, ιδίως των 
στρατιωτικών, που συνίστανται κυρίως σε 
στρατιωτικές εκπαιδευτικές αποστολές 
μικρής κλίμακας και όχι σε σημαντικές 
ευρωπαϊκές συνεισφορές στη διατήρηση 
και την επιβολή της ειρήνης·

Or. en

Τροπολογία 17
Jens Geier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της αποτελούν μακράν τους βασικούς 
χρηματοδότες των ειρηνευτικών 
επιχειρήσεων, ενώ οι επιχειρήσεις και 
αποστολές της ΚΠΑΑ αντιπροσωπεύουν 
μόνο ένα μικρό μέρος του συνόλου της 
χρηματοδότησης· εκφράζει τη λύπη του 
για τον πολύ μετριοπαθή χαρακτήρα των 
παρεμβάσεων ΚΠΑΑ, ιδίως των 
στρατιωτικών, που συνίστανται κυρίως σε 
στρατιωτικές εκπαιδευτικές αποστολές 
μικρής εμβέλειας και όχι σε σημαντικές 
ευρωπαϊκές συνεισφορές στη διατήρηση 
και την επιβολή της ειρήνης·

1. επισημαίνει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της αποτελούν μακράν τους βασικούς 
χρηματοδότες των ειρηνευτικών 
επιχειρήσεων, ενώ οι επιχειρήσεις και 
αποστολές της ΚΠΑΑ αντιπροσωπεύουν 
μόνο ένα μικρό μέρος του συνόλου της 
χρηματοδότησης· λαμβάνει υπόψη τον 
πολύ μετριοπαθή χαρακτήρα των 
παρεμβάσεων ΚΠΑΑ, ιδίως των 
στρατιωτικών, που συνίστανται κυρίως σε 
στρατιωτικές εκπαιδευτικές αποστολές 
μικρής εμβέλειας και όχι σε σημαντικές 
ευρωπαϊκές συνεισφορές στη διατήρηση 
και την επιβολή της ειρήνης·

Or. de

Τροπολογία 18
Bas Belder, Charles Tannock, Bernd Kölmel
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της αποτελούν μακράν τους βασικούς 
χρηματοδότες των ειρηνευτικών 
επιχειρήσεων, ενώ οι επιχειρήσεις και 
αποστολές της ΚΠΑΑ αντιπροσωπεύουν 
μόνο ένα μικρό μέρος του συνόλου της 
χρηματοδότησης· εκφράζει τη λύπη του 
για τον πολύ μετριοπαθή χαρακτήρα των 
παρεμβάσεων ΚΠΑΑ, ιδίως των 
στρατιωτικών, που συνίστανται κυρίως σε 
στρατιωτικές εκπαιδευτικές αποστολές 
μικρής εμβέλειας και όχι σε σημαντικές 
ευρωπαϊκές συνεισφορές στη διατήρηση 
και την επιβολή της ειρήνης·

1. επισημαίνει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της αποτελούν μακράν τους βασικούς 
χρηματοδότες των ειρηνευτικών 
επιχειρήσεων, ενώ οι επιχειρήσεις και 
αποστολές της ΚΠΑΑ αντιπροσωπεύουν 
μόνο ένα μικρό μέρος του συνόλου της 
χρηματοδότησης· επισημαίνει τον πολύ 
μετριοπαθή χαρακτήρα των παρεμβάσεων 
ΚΠΑΑ, ιδίως των στρατιωτικών, που 
συνίστανται κυρίως σε στρατιωτικές 
εκπαιδευτικές αποστολές μικρής εμβέλειας 
και όχι σε σημαντικές ευρωπαϊκές 
συνεισφορές στη διατήρηση και την 
επιβολή της ειρήνης·

Or. en

Τροπολογία 19
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο και τα 
κράτη μέλη να αξιοποιήσουν το πλήρες 
δυναμικό της Συνθήκης της Λισαβόνας 
όσον αφορά την ταχύτερη και 
περισσότερο ευέλικτη χρήση των 
αποστολών και των επιχειρήσεων της 
ΚΠΑΑ·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 20
Jean-Luc Schaffhauser
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο και τα 
κράτη μέλη να αξιοποιήσουν το πλήρες 
δυναμικό της Συνθήκης της Λισαβόνας 
όσον αφορά την ταχύτερη και 
περισσότερο ευέλικτη χρήση των 
αποστολών και των επιχειρήσεων της 
ΚΠΑΑ·

2. καλεί την Αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο και τα 
κράτη μέλη να αξιοποιήσουν το πλήρες 
δυναμικό των Συνθηκών στο πλαίσιο της 
ενισχυμένης συνεργασίας·

Or. fr

Τροπολογία 21
Bas Belder, Charles Tannock, Bernd Kölmel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο και τα 
κράτη μέλη να αξιοποιήσουν το πλήρες 
δυναμικό της Συνθήκης της Λισαβόνας 
όσον αφορά την ταχύτερη και περισσότερο 
ευέλικτη χρήση των αποστολών και των 
επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ·

2. καλεί την Αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο και τα 
κράτη μέλη να εξετάσουν τις δυνατότητες 
που προσφέρονται στο πλαίσιο της 
Συνθήκης της Λισαβόνας όσον αφορά την 
ταχύτερη και περισσότερο ευέλικτη χρήση 
των αποστολών και των επιχειρήσεων της 
ΚΠΑΑ·

Or. en

Τροπολογία 22
Nedzhmi Ali

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Αντιπρόεδρο της 2. καλεί την Αντιπρόεδρο της 
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Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο και τα 
κράτη μέλη να αξιοποιήσουν το πλήρες 
δυναμικό της Συνθήκης της Λισαβόνας 
όσον αφορά την ταχύτερη και περισσότερο 
ευέλικτη χρήση των αποστολών και των 
επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ·

Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο και τα 
κράτη μέλη να αξιοποιήσουν το πλήρες 
δυναμικό της Συνθήκης της Λισαβόνας 
όσον αφορά την ταχύτερη και περισσότερο 
ευέλικτη χρήση των αποστολών και των 
επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ, για παράδειγμα 
μέσω της θέσπισης μόνιμης 
διαρθρωμένης συνεργασίας, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 46 της ΣΕΕ, η 
οποία θα διευκολύνει τη συνεργασία σε 
ζητήματα άμυνας σε επίπεδο ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 23
Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο και τα 
κράτη μέλη να αξιοποιήσουν το πλήρες 
δυναμικό της Συνθήκης της Λισαβόνας 
όσον αφορά την ταχύτερη και περισσότερο 
ευέλικτη χρήση των αποστολών και των 
επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ·

2. καλεί την Αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο και τα 
κράτη μέλη να αξιοποιήσουν το πλήρες 
δυναμικό της Συνθήκης της Λισαβόνας, 
και ιδίως του άρθρου 44, όσον αφορά την 
ταχύτερη και περισσότερο ευέλικτη χρήση 
των αποστολών και των επιχειρήσεων της 
ΚΠΑΑ·

Or. en

Τροπολογία 24
Jean-Luc Schaffhauser

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει με ανησυχία ότι, παρά τον 
συνολικό ετήσιο αμυντικό προϋπολογισμό 
της τάξης των 190 δισεκατομμυρίων ευρώ, 

3. επισημαίνει ότι, παρά τον συνολικό 
ετήσιο αμυντικό προϋπολογισμό της τάξης 
των 190 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα κράτη 
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τα κράτη μέλη εξακολουθούν να μην είναι 
σε θέση να επιτύχουν τους Πρωταρχικούς 
Στόχους του Ελσίνκι του 1999· 
υπενθυμίζει τους φιλόδοξους μη 
στρατιωτικούς πρωταρχικούς στόχους 
που έχει θέσει η ΕΕ· ζητεί την ενίσχυση
της ΕΕ ως παράγοντα στον τομέα της 
άμυνας, και εκφράζει τη λύπη του για την 
έλλειψη σαφούς στρατιωτικού δόγματος, 
με το οποίο θα καταστούν επιχειρησιακές 
οι αποστολές που απαριθμούνται στο 
άρθρο 43 της ΣΕΕ (οι διευρυμένες 
αποστολές Petersberg)· τάσσεται σαφώς 
υπέρ του στενότερου συντονισμού και της 
συνεργασίας στον τομέα της άμυνας 
μεταξύ των κρατών μελών και σε επίπεδο 
ΕΕ, ιδίως υπέρ της συγκέντρωσης και της 
κοινής χρήσης πόρων, ικανοτήτων και 
μέσων·

μέλη εξακολουθούν να μην είναι σε θέση 
να επιτύχουν τους Πρωταρχικούς Στόχους 
του Ελσίνκι του 1999· υπενθυμίζει ότι η 
άμυνα συνιστά αρμοδιότητα των κρατών 
και προτρέπει τα κράτη να μην 
καταστήσουν την άμυνα μεταβλητή 
προσαρμογής των προϋπολογισμών τους 
σε έναν κόσμο στον οποίον οι αμυντικοί 
προϋπολογισμοί αναπτύσσονται 
εντυπωσιακά· υπενθυμίζει ότι η 
ανάπτυξη ενός στρατιωτικού δόγματος 
και ο καθορισμός των στρατηγικών 
εταιρικών σχέσεων στον τομέα της 
άμυνας αποτελούν επίσης ευθύνη των 
κρατών και ότι η Ένωση θα πρέπει απλά 
και μόνο να ενθαρρύνει τα κράτη όταν 
αυτό της ζητηθεί· επισημαίνει τον 
υποβιβασμό της ΕΕ ως παράγοντα στον 
τομέα της άμυνας λόγω της έλλειψης
σαφούς στρατιωτικού δόγματος, με το 
οποίο θα καταστούν επιχειρησιακές οι 
αποστολές που απαριθμούνται στο άρθρο 
43 της ΣΕΕ (οι διευρυμένες αποστολές 
Petersberg)· τάσσεται σαφώς υπέρ του 
στενότερου συντονισμού και της 
συνεργασίας στον τομέα της άμυνας 
μεταξύ των κρατών μελών και σε επίπεδο 
ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες 
αυτές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο 
μιας ευρωπαϊκής άμυνας η οποία δεν 
εξαρτάται από το ΝΑΤΟ·

Or. fr

Τροπολογία 25
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει με ανησυχία ότι, παρά τον 
συνολικό ετήσιο αμυντικό προϋπολογισμό 
της τάξης των 190 δισεκατομμυρίων ευρώ, 
τα κράτη μέλη εξακολουθούν να μην είναι 

3. επισημαίνει ότι, παρά τον συνολικό 
ετήσιο αμυντικό προϋπολογισμό της τάξης 
των 190 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα κράτη 
μέλη δεν είναι σε θέση να επιτύχουν τους 
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σε θέση να επιτύχουν τους Πρωταρχικούς 
Στόχους του Ελσίνκι του 1999·
υπενθυμίζει τους φιλόδοξους μη 
στρατιωτικούς πρωταρχικούς στόχους που 
έχει θέσει η ΕΕ· ζητεί την ενίσχυση της 
ΕΕ ως παράγοντα στον τομέα της 
άμυνας, και εκφράζει τη λύπη του για την 
έλλειψη σαφούς στρατιωτικού δόγματος, 
με το οποίο θα καταστούν επιχειρησιακές 
οι αποστολές που απαριθμούνται στο 
άρθρο 43 της ΣΕΕ (οι διευρυμένες 
αποστολές Petersberg)· τάσσεται σαφώς 
υπέρ του στενότερου συντονισμού και της 
συνεργασίας στον τομέα της άμυνας 
μεταξύ των κρατών μελών και σε επίπεδο 
ΕΕ, ιδίως υπέρ της συγκέντρωσης και της 
κοινής χρήσης πόρων, ικανοτήτων και 
μέσων·

Πρωταρχικούς Στόχους του Ελσίνκι του 
1999· λαμβάνει υπόψη τους φιλόδοξους 
μη στρατιωτικούς πρωταρχικούς στόχους 
που έχει θέσει η ΕΕ· τάσσεται υπέρ του 
συντονισμού και της συνεργασίας στον 
τομέα της άμυνας μεταξύ των κρατών 
μελών και σε επίπεδο ΕΕ·

Or. de

Τροπολογία 26
Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Valli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει με ανησυχία ότι, παρά τον 
συνολικό ετήσιο αμυντικό προϋπολογισμό 
της τάξης των 190 δισεκατομμυρίων ευρώ, 
τα κράτη μέλη εξακολουθούν να μην είναι 
σε θέση να επιτύχουν τους Πρωταρχικούς 
Στόχους του Ελσίνκι του 1999· 
υπενθυμίζει τους φιλόδοξους μη 
στρατιωτικούς πρωταρχικούς στόχους που 
έχει θέσει η ΕΕ· ζητεί την ενίσχυση της 
ΕΕ ως παράγοντα στον τομέα της 
άμυνας, και εκφράζει τη λύπη του για την 
έλλειψη σαφούς στρατιωτικού δόγματος, 
με το οποίο θα καταστούν επιχειρησιακές 
οι αποστολές που απαριθμούνται στο 
άρθρο 43 της ΣΕΕ (οι διευρυμένες 
αποστολές Petersberg)· τάσσεται σαφώς 
υπέρ του στενότερου συντονισμού και της 

3. επισημαίνει με ανησυχία ότι, παρά τον 
συνολικό ετήσιο αμυντικό προϋπολογισμό 
της τάξης των 190 δισεκατομμυρίων ευρώ, 
τα κράτη μέλη εξακολουθούν να μην είναι 
σε θέση να επιτύχουν τους Πρωταρχικούς 
Στόχους του Ελσίνκι του 1999· 
υπενθυμίζει τους φιλόδοξους μη 
στρατιωτικούς πρωταρχικούς στόχους που 
έχει θέσει η ΕΕ· τάσσεται σαφώς υπέρ του 
στενότερου συντονισμού και της 
συνεργασίας στον τομέα της άμυνας 
μεταξύ των κρατών μελών και σε επίπεδο 
ΕΕ, ιδίως υπέρ της συγκέντρωσης και της 
κοινής χρήσης πόρων, ικανοτήτων και 
μέσων·
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συνεργασίας στον τομέα της άμυνας 
μεταξύ των κρατών μελών και σε επίπεδο 
ΕΕ, ιδίως υπέρ της συγκέντρωσης και της 
κοινής χρήσης πόρων, ικανοτήτων και 
μέσων·

Or. it

Τροπολογία 27
Jens Geier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει με ανησυχία ότι, παρά τον 
συνολικό ετήσιο αμυντικό προϋπολογισμό 
της τάξης των 190 δισεκατομμυρίων ευρώ, 
τα κράτη μέλη εξακολουθούν να μην είναι 
σε θέση να επιτύχουν τους Πρωταρχικούς 
Στόχους του Ελσίνκι του 1999· 
υπενθυμίζει τους φιλόδοξους μη 
στρατιωτικούς πρωταρχικούς στόχους που 
έχει θέσει η ΕΕ· ζητεί την ενίσχυση της 
ΕΕ ως παράγοντα στον τομέα της 
άμυνας, και εκφράζει τη λύπη του για την 
έλλειψη σαφούς στρατιωτικού δόγματος, 
με το οποίο θα καταστούν επιχειρησιακές 
οι αποστολές που απαριθμούνται στο 
άρθρο 43 της ΣΕΕ (οι διευρυμένες 
αποστολές Petersberg)· τάσσεται σαφώς 
υπέρ του στενότερου συντονισμού και της 
συνεργασίας στον τομέα της άμυνας 
μεταξύ των κρατών μελών και σε επίπεδο 
ΕΕ, ιδίως υπέρ της συγκέντρωσης και της 
κοινής χρήσης πόρων, ικανοτήτων και 
μέσων·

3. επισημαίνει με ανησυχία ότι, παρά τον 
συνολικό ετήσιο αμυντικό προϋπολογισμό 
της τάξης των 190 δισεκατομμυρίων ευρώ, 
τα κράτη μέλη εξακολουθούν να μην είναι 
σε θέση να επιτύχουν τους Πρωταρχικούς 
Στόχους του Ελσίνκι του 1999· 
υπενθυμίζει τους φιλόδοξους μη 
στρατιωτικούς πρωταρχικούς στόχους που 
έχει θέσει η ΕΕ· τάσσεται σαφώς υπέρ του 
στενότερου συντονισμού και της 
συνεργασίας στον τομέα της άμυνας 
μεταξύ των κρατών μελών και σε επίπεδο 
ΕΕ, ιδίως υπέρ της συγκέντρωσης και της 
κοινής χρήσης πόρων, ικανοτήτων και 
μέσων·

Or. de

Τροπολογία 28
Doru-Claudian Frunzulică
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει με ανησυχία ότι, παρά τον 
συνολικό ετήσιο αμυντικό προϋπολογισμό 
της τάξης των 190 δισεκατομμυρίων ευρώ, 
τα κράτη μέλη εξακολουθούν να μην είναι 
σε θέση να επιτύχουν τους Πρωταρχικούς 
Στόχους του Ελσίνκι του 1999· 
υπενθυμίζει τους φιλόδοξους μη 
στρατιωτικούς πρωταρχικούς στόχους που 
έχει θέσει η ΕΕ· ζητεί την ενίσχυση της ΕΕ 
ως παράγοντα στον τομέα της άμυνας, και 
εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη 
σαφούς στρατιωτικού δόγματος, με το 
οποίο θα καταστούν επιχειρησιακές οι 
αποστολές που απαριθμούνται στο άρθρο 
43 της ΣΕΕ (οι διευρυμένες αποστολές 
Petersberg)· τάσσεται σαφώς υπέρ του 
στενότερου συντονισμού και της 
συνεργασίας στον τομέα της άμυνας 
μεταξύ των κρατών μελών και σε επίπεδο 
ΕΕ, ιδίως υπέρ της συγκέντρωσης και της 
κοινής χρήσης πόρων, ικανοτήτων και 
μέσων·

3. επισημαίνει με ανησυχία ότι, παρά τον 
συνολικό ετήσιο αμυντικό προϋπολογισμό 
της τάξης των 190 δισεκατομμυρίων ευρώ, 
τα κράτη μέλη εξακολουθούν να μην είναι 
σε θέση να επιτύχουν τους Πρωταρχικούς 
Στόχους του Ελσίνκι του 1999· 
υπενθυμίζει τους φιλόδοξους μη 
στρατιωτικούς πρωταρχικούς στόχους που 
έχει θέσει η ΕΕ· ζητεί την ενίσχυση της ΕΕ 
ως πραγματικού παράγοντα στον τομέα 
της άμυνας, και εκφράζει τη λύπη του για 
την έλλειψη σαφούς στρατιωτικού 
δόγματος, με το οποίο θα καταστούν 
επιχειρησιακές οι αποστολές που 
απαριθμούνται στο άρθρο 43 της ΣΕΕ (οι 
διευρυμένες αποστολές Petersberg)· 
τάσσεται σαφώς υπέρ του στενότερου 
συντονισμού και της συνεργασίας στον 
τομέα της ασφάλειας και της άμυνας 
μεταξύ των κρατών μελών και σε επίπεδο 
ΕΕ, ιδίως υπέρ της συγκέντρωσης και της 
κοινής χρήσης πόρων, ικανοτήτων και 
μέσων·

Or. en

Τροπολογία 29
Tonino Picula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει με ανησυχία ότι, παρά τον 
συνολικό ετήσιο αμυντικό προϋπολογισμό 
της τάξης των 190 δισεκατομμυρίων ευρώ, 
τα κράτη μέλη εξακολουθούν να μην είναι 
σε θέση να επιτύχουν τους Πρωταρχικούς 
Στόχους του Ελσίνκι του 1999· 
υπενθυμίζει τους φιλόδοξους μη 

3. επισημαίνει με ανησυχία ότι, παρά τον 
συνολικό ετήσιο αμυντικό προϋπολογισμό 
της τάξης των 190 δισεκατομμυρίων ευρώ, 
τα κράτη μέλη εξακολουθούν να μην είναι 
σε θέση να επιτύχουν τους Πρωταρχικούς 
Στόχους του Ελσίνκι του 1999· 
υπενθυμίζει τους φιλόδοξους μη 
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στρατιωτικούς πρωταρχικούς στόχους που 
έχει θέσει η ΕΕ· ζητεί την ενίσχυση της ΕΕ 
ως παράγοντα στον τομέα της άμυνας, και 
εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη 
σαφούς στρατιωτικού δόγματος, με το 
οποίο θα καταστούν επιχειρησιακές οι 
αποστολές που απαριθμούνται στο άρθρο 
43 της ΣΕΕ (οι διευρυμένες αποστολές 
Petersberg)· τάσσεται σαφώς υπέρ του 
στενότερου συντονισμού και της 
συνεργασίας στον τομέα της άμυνας 
μεταξύ των κρατών μελών και σε επίπεδο 
ΕΕ, ιδίως υπέρ της συγκέντρωσης και της 
κοινής χρήσης πόρων, ικανοτήτων και 
μέσων·

στρατιωτικούς πρωταρχικούς στόχους που 
έχει θέσει η ΕΕ· ζητεί την ενίσχυση της ΕΕ 
ως παράγοντα στον τομέα της άμυνας, και 
εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη 
σαφούς στρατιωτικού δόγματος, με το 
οποίο θα καταστούν επιχειρησιακές οι 
αποστολές που απαριθμούνται στο άρθρο 
43 της ΣΕΕ (οι διευρυμένες αποστολές 
Petersberg)· τάσσεται σαφώς υπέρ του 
στενότερου συντονισμού μεταξύ των 
εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών 
της ΕΕ και της βελτίωσης της
συνεργασίας στον τομέα της άμυνας 
μεταξύ των κρατών μελών και σε επίπεδο 
ΕΕ, ιδίως υπέρ της συγκέντρωσης και της 
κοινής χρήσης πόρων, ικανοτήτων και 
μέσων·

Or. hr

Τροπολογία 30
Bas Belder, Charles Tannock, Bernd Kölmel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει με ανησυχία ότι, παρά τον 
συνολικό ετήσιο αμυντικό προϋπολογισμό 
της τάξης των 190 δισεκατομμυρίων ευρώ, 
τα κράτη μέλη εξακολουθούν να μην είναι 
σε θέση να επιτύχουν τους Πρωταρχικούς 
Στόχους του Ελσίνκι του 1999· 
υπενθυμίζει τους φιλόδοξους μη 
στρατιωτικούς πρωταρχικούς στόχους που 
έχει θέσει η ΕΕ· ζητεί την ενίσχυση της ΕΕ 
ως παράγοντα στον τομέα της άμυνας, και 
εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη 
σαφούς στρατιωτικού δόγματος, με το 
οποίο θα καταστούν επιχειρησιακές οι 
αποστολές που απαριθμούνται στο άρθρο 
43 της ΣΕΕ (οι διευρυμένες αποστολές 
Petersberg)· τάσσεται σαφώς υπέρ του 
στενότερου συντονισμού και της 
συνεργασίας στον τομέα της άμυνας 

3. επισημαίνει με ανησυχία ότι, παρά τον 
συνολικό ετήσιο αμυντικό προϋπολογισμό 
της τάξης των 190 δισεκατομμυρίων ευρώ, 
τα κράτη μέλη εξακολουθούν να μην είναι 
σε θέση να επιτύχουν τους Πρωταρχικούς 
Στόχους του Ελσίνκι του 1999· 
υπενθυμίζει τους φιλόδοξους μη 
στρατιωτικούς πρωταρχικούς στόχους που 
έχει θέσει η ΕΕ· ζητεί την ενίσχυση της ΕΕ 
ως παράγοντα στον τομέα της άμυνας στο 
πλαίσιο του NATO, και εκφράζει τη λύπη 
του για την έλλειψη σαφούς στρατιωτικού 
δόγματος, με το οποίο θα καταστούν 
επιχειρησιακές οι αποστολές που 
απαριθμούνται στο άρθρο 43 της ΣΕΕ (οι 
διευρυμένες αποστολές Petersberg)· 
τάσσεται σαφώς υπέρ του στενότερου 
συντονισμού και της συνεργασίας στο 
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μεταξύ των κρατών μελών και σε επίπεδο 
ΕΕ, ιδίως υπέρ της συγκέντρωσης και της 
κοινής χρήσης πόρων, ικανοτήτων και 
μέσων·

πλαίσιο του NATO στον τομέα της άμυνας 
μεταξύ των κρατών μελών και σε επίπεδο 
ΕΕ, ιδίως υπέρ της συγκέντρωσης και της 
κοινής χρήσης πόρων, ικανοτήτων και 
μέσων·

Or. en

Τροπολογία 31
Angel Dzhambazki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει με ανησυχία ότι, παρά τον 
συνολικό ετήσιο αμυντικό προϋπολογισμό 
της τάξης των 190 δισεκατομμυρίων ευρώ, 
τα κράτη μέλη εξακολουθούν να μην είναι 
σε θέση να επιτύχουν τους Πρωταρχικούς 
Στόχους του Ελσίνκι του 1999· 
υπενθυμίζει τους φιλόδοξους μη 
στρατιωτικούς πρωταρχικούς στόχους που 
έχει θέσει η ΕΕ· ζητεί την ενίσχυση της ΕΕ 
ως παράγοντα στον τομέα της άμυνας, και 
εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη 
σαφούς στρατιωτικού δόγματος, με το 
οποίο θα καταστούν επιχειρησιακές οι 
αποστολές που απαριθμούνται στο άρθρο 
43 της ΣΕΕ (οι διευρυμένες αποστολές 
Petersberg)· τάσσεται σαφώς υπέρ του 
στενότερου συντονισμού και της 
συνεργασίας στον τομέα της άμυνας 
μεταξύ των κρατών μελών και σε επίπεδο 
ΕΕ, ιδίως υπέρ της συγκέντρωσης και της 
κοινής χρήσης πόρων, ικανοτήτων και 
μέσων·

3. επισημαίνει με ανησυχία ότι, παρά τον 
συνολικό ετήσιο αμυντικό προϋπολογισμό 
της τάξης των 190 δισεκατομμυρίων ευρώ, 
τα κράτη μέλη εξακολουθούν να μην είναι 
σε θέση να επιτύχουν τους Πρωταρχικούς 
Στόχους του Ελσίνκι του 1999· 
υπενθυμίζει τους φιλόδοξους μη 
στρατιωτικούς πρωταρχικούς στόχους που 
έχει θέσει η ΕΕ· ζητεί την ενίσχυση της ΕΕ 
ως παράγοντα στον τομέα της άμυνας, και 
εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη 
σαφούς στρατιωτικού δόγματος, με το 
οποίο θα καταστούν επιχειρησιακές οι 
αποστολές που απαριθμούνται στο άρθρο 
43 της ΣΕΕ (οι διευρυμένες αποστολές 
Petersberg)· τάσσεται σαφώς υπέρ του 
στενότερου συντονισμού και της 
συνεργασίας στον τομέα της άμυνας 
μεταξύ των κρατών μελών και σε επίπεδο 
ΕΕ, ιδίως υπέρ της συγκέντρωσης και της 
κοινής χρήσης πόρων, ικανοτήτων και 
μέσων· καλεί την Επιτροπή να 
διενεργήσει επειγόντως ανάλυση των 
προκλήσεων και των αναγκών στον τομέα 
της ασφάλειας και της άμυνας·

Or. bg
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Τροπολογία 32
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. σημειώνει ότι το επίπεδο της 
χρηματοδότησης για τις μη στρατιωτικές 
αποστολές ΚΠΑΑ δυνάμει του κεφαλαίου 
του προϋπολογισμού της ΕΕ για την 
ΚΕΠΠΑ έχει μειωθεί κατά τα τελευταία 
έτη και αναμένεται να παραμείνει 
σταθερό στο πλαίσιο του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020· 
εκφράζει τη λύπη του για το ότι οι μη 
στρατιωτικές αποστολές έχουν επηρεαστεί 
από τη γενικευμένη έλλειψη πιστώσεων 
πληρωμών, υποχρεώνοντας την Επιτροπή 
να καθυστερήσει την καταβολή των 
22 εκατομμυρίων ευρώ το 2015 ως μέτρο 
μετριασμού· επικροτεί, ωστόσο, το 
γεγονός ότι περίπου 16 εκατομμύρια ευρώ 
έχουν προσδιοριστεί ως πιθανές 
εξοικονομήσεις, καθιστώντας δυνατή τη 
χρηματοδότηση περαιτέρω αποστολών 
εφόσον παραστεί ανάγκη στο άμεσο 
μέλλον·

4. σημειώνει ότι το επίπεδο της 
χρηματοδότησης για τις μη στρατιωτικές 
αποστολές ΚΠΑΑ δυνάμει του κεφαλαίου 
του προϋπολογισμού της ΕΕ για την 
ΚΕΠΠΑ έχει μειωθεί κατά τα τελευταία 
έτη · διαπιστώνει ότι οι μη στρατιωτικές 
αποστολές έχουν επηρεαστεί από τη 
γενικευμένη έλλειψη πιστώσεων 
πληρωμών, υποχρεώνοντας την Επιτροπή 
να καθυστερήσει την καταβολή των 22 
εκατομμυρίων ευρώ το 2015 ως μέτρο 
μετριασμού· επικροτεί, ωστόσο, το 
γεγονός ότι περίπου 16 εκατομμύρια ευρώ 
έχουν προσδιοριστεί ως πιθανές 
εξοικονομήσεις·

Or. de

Τροπολογία 33
Ελευθέριος Συναδινός

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. σημειώνει ότι το επίπεδο της 
χρηματοδότησης για τις μη στρατιωτικές 
αποστολές ΚΠΑΑ δυνάμει του κεφαλαίου 
του προϋπολογισμού της ΕΕ για την 
ΚΕΠΠΑ έχει μειωθεί κατά τα τελευταία 
έτη και αναμένεται να παραμείνει σταθερό 

4. εκφράζει τη λύπη του ότι, το επίπεδο 
της χρηματοδότησης για τις μη 
στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ δυνάμει 
του κεφαλαίου του προϋπολογισμού της 
ΕΕ για την ΚΕΠΠΑ έχει μειωθεί κατά τα 
τελευταία έτη και αναμένεται να 
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στο πλαίσιο του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020· 
εκφράζει τη λύπη του για το ότι οι μη 
στρατιωτικές αποστολές έχουν επηρεαστεί 
από τη γενικευμένη έλλειψη πιστώσεων 
πληρωμών, υποχρεώνοντας την Επιτροπή 
να καθυστερήσει την καταβολή των 22 
εκατομμυρίων ευρώ το 2015 ως μέτρο 
μετριασμού· επικροτεί, ωστόσο, το 
γεγονός ότι περίπου 16 εκατομμύρια ευρώ 
έχουν προσδιοριστεί ως πιθανές 
εξοικονομήσεις, καθιστώντας δυνατή τη 
χρηματοδότηση περαιτέρω αποστολών 
εφόσον παραστεί ανάγκη στο άμεσο 
μέλλον·

παραμείνει σταθερό στο πλαίσιο του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-
2020· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι μη 
στρατιωτικές αποστολές έχουν επηρεαστεί 
από τη γενικευμένη έλλειψη πιστώσεων 
πληρωμών, υποχρεώνοντας την Επιτροπή 
να καθυστερήσει την καταβολή των 22 
εκατομμυρίων ευρώ το 2015 ως μέτρο 
μετριασμού· επικροτεί, ωστόσο, το 
γεγονός ότι περίπου 16 εκατομμύρια ευρώ 
έχουν προσδιοριστεί ως πιθανές 
εξοικονομήσεις, καθιστώντας δυνατή τη 
χρηματοδότηση περαιτέρω αποστολών 
εφόσον παραστεί ανάγκη στο άμεσο 
μέλλον·

Or. el

Τροπολογία 34
Jens Geier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. σημειώνει ότι το επίπεδο της 
χρηματοδότησης για τις μη στρατιωτικές 
αποστολές ΚΠΑΑ δυνάμει του κεφαλαίου 
του προϋπολογισμού της ΕΕ για την 
ΚΕΠΠΑ έχει μειωθεί κατά τα τελευταία 
έτη και αναμένεται να παραμείνει σταθερό 
στο πλαίσιο του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020· 
εκφράζει τη λύπη του για το ότι οι μη 
στρατιωτικές αποστολές έχουν επηρεαστεί 
από τη γενικευμένη έλλειψη πιστώσεων 
πληρωμών, υποχρεώνοντας την Επιτροπή 
να καθυστερήσει την καταβολή των 22 
εκατομμυρίων ευρώ το 2015 ως μέτρο 
μετριασμού· επικροτεί, ωστόσο, το 
γεγονός ότι περίπου 16 εκατομμύρια ευρώ 
έχουν προσδιοριστεί ως πιθανές 
εξοικονομήσεις, καθιστώντας δυνατή τη 
χρηματοδότηση περαιτέρω αποστολών 
εφόσον παραστεί ανάγκη στο άμεσο 

4. σημειώνει ότι το επίπεδο της 
χρηματοδότησης για τις μη στρατιωτικές 
αποστολές ΚΠΑΑ δυνάμει του κεφαλαίου 
του προϋπολογισμού της ΕΕ για την 
ΚΕΠΠΑ έχει μειωθεί κατά τα τελευταία 
έτη και αναμένεται να παραμείνει σταθερό 
στο πλαίσιο του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020· 
εκφράζει τη λύπη του για το ότι οι μη 
στρατιωτικές αποστολές έχουν επηρεαστεί 
από τη γενικευμένη έλλειψη πιστώσεων 
πληρωμών, υποχρεώνοντας την Επιτροπή 
να καθυστερήσει την καταβολή των 22 
εκατομμυρίων ευρώ το 2015 ως μέτρο 
μετριασμού· επικροτεί, ωστόσο, το 
γεγονός ότι περίπου 16 εκατομμύρια ευρώ 
έχουν προσδιοριστεί ως πιθανές 
εξοικονομήσεις, καθιστώντας δυνατή τη 
χρηματοδότηση περαιτέρω αποστολών 
εφόσον παραστεί ανάγκη στο άμεσο 
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μέλλον· μέλλον· υπογραμμίζει ότι οι διευρυμένες 
αρμοδιότητες και οι περισσότερες 
δράσεις της ΕΕ δεν μπορούν να 
παρουσιαστούν ως δημοσιονομικά 
ουδέτερες και ότι το ΠΔΠ θέτει στενά 
όρια·

Or. de

Τροπολογία 35
Victor Negrescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να επιστήσουν μεγαλύτερη προσοχή 
στις δραστηριότητες πρόληψης 
συγκρούσεων και διαχείρισης 
καταστάσεων μετά από συγκρούσεις, οι 
οποίες αναπτύσσονται με γνώμονα τη 
διατήρηση της ειρήνης·

Or. ro

Τροπολογία 36
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επιδοκιμάζει τα συγκεκριμένα μέτρα 
και τις ρεαλιστικές λύσεις που θέσπισε 
προσφάτως η Επιτροπή στο ισχύον 
πλαίσιο δημοσιονομικών κανόνων 
προκειμένου να επιταχυνθούν οι 
δημοσιονομικές διαδικασίες· 
αποδοκιμάζει, ωστόσο, τις σημαντικές 
καθυστερήσεις που εξακολουθούν να 
σημειώνονται στην προμήθεια βασικού 

διαγράφεται
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εξοπλισμού και υπηρεσιών για τις 
αποστολές στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ, οι 
οποίες οφείλονται εν μέρει στη συχνά 
αργή διαδικασία έκδοσης αποφάσεων του 
Συμβουλίου αλλά ταυτόχρονα και σε έναν 
βαθμό έλλειψης ευελιξίας των 
δημοσιονομικών κανόνων, καθώς και το 
απορρέον αρνητικό αποτέλεσμα για τη 
λειτουργία των αποστολών· υπενθυμίζει 
ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει ήδη 
επικρίνει τα ανωτέρω στην ειδική του 
έκθεση του 2012 σχετικά με τη βοήθεια 
της ΕΕ προς το Κοσσυφοπέδιο στον 
τομέα του κράτους δικαίου·

Or. de

Τροπολογία 37
Ελευθέριος Συναδινός

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επιδοκιμάζει τα συγκεκριμένα μέτρα και 
τις ρεαλιστικές λύσεις που θέσπισε 
προσφάτως η Επιτροπή στο ισχύον πλαίσιο 
δημοσιονομικών κανόνων προκειμένου να 
επιταχυνθούν οι δημοσιονομικές 
διαδικασίες· αποδοκιμάζει, ωστόσο, τις 
σημαντικές καθυστερήσεις που 
εξακολουθούν να σημειώνονται στην 
προμήθεια βασικού εξοπλισμού και 
υπηρεσιών για τις αποστολές στο πλαίσιο 
της ΚΠΑΑ, οι οποίες οφείλονται εν μέρει 
στη συχνά αργή διαδικασία έκδοσης 
αποφάσεων του Συμβουλίου αλλά 
ταυτόχρονα και σε έναν βαθμό έλλειψης 
ευελιξίας των δημοσιονομικών κανόνων, 
καθώς και το απορρέον αρνητικό 
αποτέλεσμα για τη λειτουργία των 
αποστολών· υπενθυμίζει ότι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο έχει ήδη επικρίνει τα ανωτέρω 
στην ειδική του έκθεση του 2012 σχετικά 
με τη βοήθεια της ΕΕ προς το 

5. επιδοκιμάζει τα συγκεκριμένα μέτρα και 
τις ρεαλιστικές λύσεις που θέσπισε 
προσφάτως η Επιτροπή στο ισχύον πλαίσιο 
δημοσιονομικών κανόνων προκειμένου να 
επιταχυνθούν οι δημοσιονομικές 
διαδικασίες· αποδοκιμάζει, ωστόσο, τις 
σημαντικές καθυστερήσεις που 
εξακολουθούν να σημειώνονται στην 
προμήθεια βασικού εξοπλισμού και 
υπηρεσιών για τις αποστολές στο πλαίσιο 
της ΚΠΑΑ, οι οποίες οφείλονται εν μέρει 
στη συχνά αργή διαδικασία έκδοσης 
αποφάσεων του Συμβουλίου αλλά 
ταυτόχρονα και σε έναν βαθμό έλλειψης 
ευελιξίας των δημοσιονομικών κανόνων, 
καθώς και το απορρέον αρνητικό 
αποτέλεσμα για τη λειτουργία των 
αποστολών·υπογραμμίζει τη σημασία των 
αποστολών της ΚΠΑΑ που στοχεύουν 
στις κοινές δράσεις αφοπλισμού, 
αποστολές οι οποίες έχουν ως στόχο την 
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Κοσσυφοπέδιο στον τομέα του κράτους 
δικαίου·

παροχή συμβουλών και αρωγή επί 
στρατιωτικών θεμάτων, καθώς επίσης 
και τη δημιουργία επιχειρήσεων 
σταθεροποίησης μετά το πέρας των 
συγκρούσεων· υπενθυμίζει ότι το 
Ελεγκτικό Συνέδριο έχει ήδη επικρίνει τα 
ανωτέρω στην ειδική του έκθεση του 2012 
σχετικά με τη βοήθεια της ΕΕ προς το 
Κοσσυφοπέδιο στον τομέα του κράτους 
δικαίου·

Or. el

Τροπολογία 38
Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επιδοκιμάζει τα συγκεκριμένα μέτρα και 
τις ρεαλιστικές λύσεις που θέσπισε 
προσφάτως η Επιτροπή στο ισχύον πλαίσιο 
δημοσιονομικών κανόνων προκειμένου να 
επιταχυνθούν οι δημοσιονομικές 
διαδικασίες· αποδοκιμάζει, ωστόσο, τις 
σημαντικές καθυστερήσεις που 
εξακολουθούν να σημειώνονται στην 
προμήθεια βασικού εξοπλισμού και 
υπηρεσιών για τις αποστολές στο πλαίσιο 
της ΚΠΑΑ, οι οποίες οφείλονται εν μέρει 
στη συχνά αργή διαδικασία έκδοσης 
αποφάσεων του Συμβουλίου αλλά 
ταυτόχρονα και σε έναν βαθμό έλλειψης 
ευελιξίας των δημοσιονομικών κανόνων, 
καθώς και το απορρέον αρνητικό 
αποτέλεσμα για τη λειτουργία των 
αποστολών· υπενθυμίζει ότι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο έχει ήδη επικρίνει τα ανωτέρω 
στην ειδική του έκθεση του 2012 σχετικά 
με τη βοήθεια της ΕΕ προς το 
Κοσσυφοπέδιο στον τομέα του κράτους 
δικαίου·

5. επιδοκιμάζει τα συγκεκριμένα μέτρα και 
τις ρεαλιστικές λύσεις που θέσπισε 
προσφάτως η Επιτροπή στο ισχύον πλαίσιο 
δημοσιονομικών κανόνων προκειμένου να 
επιταχυνθούν οι δημοσιονομικές 
διαδικασίες όσον αφορά τις μη 
στρατιωτικές επιχειρήσεις ΚΠΑΑ· 
αποδοκιμάζει, ωστόσο, τις σημαντικές 
καθυστερήσεις που εξακολουθούν να 
σημειώνονται στην προμήθεια βασικού 
εξοπλισμού και υπηρεσιών για τις 
αποστολές ΚΠΑΑ στο πλαίσιο της 
ΚΕΠΑΑ, οι οποίες οφείλονται εν μέρει στη 
συχνά αργή διαδικασία έκδοσης 
αποφάσεων του Συμβουλίου αλλά 
ταυτόχρονα και σε έναν βαθμό έλλειψης 
ευελιξίας των δημοσιονομικών κανόνων, 
καθώς και το απορρέον αρνητικό 
αποτέλεσμα για τη λειτουργία των 
αποστολών· υπενθυμίζει ότι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο έχει ήδη επικρίνει τα ανωτέρω 
στην ειδική του έκθεση του 2012 σχετικά 
με τη βοήθεια της ΕΕ προς το 
Κοσσυφοπέδιο στον τομέα του κράτους 
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δικαίου·

Or. en

Τροπολογία 39
Doru-Claudian Frunzulică

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επιδοκιμάζει τα συγκεκριμένα μέτρα και 
τις ρεαλιστικές λύσεις που θέσπισε 
προσφάτως η Επιτροπή στο ισχύον πλαίσιο 
δημοσιονομικών κανόνων προκειμένου να 
επιταχυνθούν οι δημοσιονομικές 
διαδικασίες· αποδοκιμάζει, ωστόσο, τις 
σημαντικές καθυστερήσεις που 
εξακολουθούν να σημειώνονται στην 
προμήθεια βασικού εξοπλισμού και 
υπηρεσιών για τις αποστολές στο πλαίσιο 
της ΚΠΑΑ, οι οποίες οφείλονται εν μέρει 
στη συχνά αργή διαδικασία έκδοσης 
αποφάσεων του Συμβουλίου αλλά 
ταυτόχρονα και σε έναν βαθμό έλλειψης 
ευελιξίας των δημοσιονομικών κανόνων, 
καθώς και το απορρέον αρνητικό 
αποτέλεσμα για τη λειτουργία των 
αποστολών· υπενθυμίζει ότι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο έχει ήδη επικρίνει τα ανωτέρω 
στην ειδική του έκθεση του 2012 σχετικά 
με τη βοήθεια της ΕΕ προς το 
Κοσσυφοπέδιο στον τομέα του κράτους 
δικαίου·

5. επιδοκιμάζει τα συγκεκριμένα μέτρα και 
τις ρεαλιστικές λύσεις που θέσπισε 
προσφάτως η Επιτροπή στο ισχύον πλαίσιο 
δημοσιονομικών κανόνων προκειμένου να 
επιταχυνθούν οι δημοσιονομικές 
διαδικασίες· αποδοκιμάζει, ωστόσο, τις 
σημαντικές καθυστερήσεις που 
εξακολουθούν να σημειώνονται στην 
προμήθεια βασικού εξοπλισμού και 
υπηρεσιών για τις αποστολές στο πλαίσιο 
της ΚΠΑΑ, οι οποίες οφείλονται εν μέρει 
στη συχνά αργή διαδικασία έκδοσης 
αποφάσεων του Συμβουλίου, στο εντόνως 
γραφειοκρατικό σύστημα προμηθειών
αλλά ταυτόχρονα και σε έναν βαθμό 
έλλειψης ευελιξίας των δημοσιονομικών 
κανόνων, καθώς και το απορρέον αρνητικό 
αποτέλεσμα για τη λειτουργία των 
αποστολών· υπενθυμίζει ότι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο έχει ήδη επικρίνει τα ανωτέρω 
στην ειδική του έκθεση του 2012 σχετικά 
με τη βοήθεια της ΕΕ προς το 
Κοσσυφοπέδιο στον τομέα του κράτους 
δικαίου·

Or. en

Τροπολογία 40
Ingeborg Gräßle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επιδοκιμάζει τα συγκεκριμένα μέτρα και 
τις ρεαλιστικές λύσεις που θέσπισε 
προσφάτως η Επιτροπή στο ισχύον πλαίσιο 
δημοσιονομικών κανόνων προκειμένου να 
επιταχυνθούν οι δημοσιονομικές 
διαδικασίες· αποδοκιμάζει, ωστόσο, τις 
σημαντικές καθυστερήσεις που 
εξακολουθούν να σημειώνονται στην 
προμήθεια βασικού εξοπλισμού και 
υπηρεσιών για τις αποστολές στο πλαίσιο 
της ΚΠΑΑ, οι οποίες οφείλονται εν μέρει 
στη συχνά αργή διαδικασία έκδοσης 
αποφάσεων του Συμβουλίου αλλά 
ταυτόχρονα και σε έναν βαθμό έλλειψης 
ευελιξίας των δημοσιονομικών κανόνων, 
καθώς και το απορρέον αρνητικό 
αποτέλεσμα για τη λειτουργία των 
αποστολών· υπενθυμίζει ότι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο έχει ήδη επικρίνει τα ανωτέρω 
στην ειδική του έκθεση του 2012 σχετικά 
με τη βοήθεια της ΕΕ προς το 
Κοσσυφοπέδιο στον τομέα του κράτους 
δικαίου·

5. επιδοκιμάζει τα συγκεκριμένα μέτρα και 
τις ρεαλιστικές λύσεις που θέσπισε 
προσφάτως η Επιτροπή στο ισχύον πλαίσιο 
δημοσιονομικών κανόνων προκειμένου να 
επιταχυνθούν οι δημοσιονομικές 
διαδικασίες· αποδοκιμάζει, ωστόσο, τις 
σημαντικές καθυστερήσεις που 
εξακολουθούν να σημειώνονται στην 
προμήθεια βασικού εξοπλισμού και 
υπηρεσιών για τις αποστολές στο πλαίσιο 
της ΚΠΑΑ, οι οποίες οφείλονται εν μέρει 
στη συχνά αργή διαδικασία έκδοσης 
αποφάσεων του Συμβουλίου αλλά 
ταυτόχρονα και σε έναν βαθμό έλλειψης 
μιας ενοποιημένης προσέγγιση όσον 
αφορά την εφαρμογή των δημοσιονομικών 
κανόνων στις αποστολές ΚΠΠΑ, καθώς 
και το απορρέον αρνητικό αποτέλεσμα για 
τη λειτουργία των αποστολών· υπενθυμίζει 
ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει ήδη 
επικρίνει τα ανωτέρω στην ειδική του 
έκθεση του 2012 σχετικά με τη βοήθεια 
της ΕΕ προς το Κοσσυφοπέδιο στον τομέα 
του κράτους δικαίου·

Or. en

Τροπολογία 41
Anneli Jäätteenmäki, Hilde Vautmans, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επιδοκιμάζει τα συγκεκριμένα μέτρα και 
τις ρεαλιστικές λύσεις που θέσπισε 
προσφάτως η Επιτροπή στο ισχύον πλαίσιο 
δημοσιονομικών κανόνων προκειμένου να 
επιταχυνθούν οι δημοσιονομικές 
διαδικασίες· αποδοκιμάζει, ωστόσο, τις 
σημαντικές καθυστερήσεις που 
εξακολουθούν να σημειώνονται στην 

5. επιδοκιμάζει τα συγκεκριμένα μέτρα και 
τις ρεαλιστικές λύσεις που θέσπισε 
προσφάτως η Επιτροπή στο ισχύον πλαίσιο 
δημοσιονομικών κανόνων προκειμένου να 
επιταχυνθούν οι δημοσιονομικές 
διαδικασίες· αποδοκιμάζει, ωστόσο, τις 
σημαντικές καθυστερήσεις που 
εξακολουθούν να σημειώνονται στην 
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προμήθεια βασικού εξοπλισμού και 
υπηρεσιών για τις αποστολές στο πλαίσιο 
της ΚΠΑΑ, οι οποίες οφείλονται εν μέρει 
στη συχνά αργή διαδικασία έκδοσης 
αποφάσεων του Συμβουλίου αλλά 
ταυτόχρονα και σε έναν βαθμό έλλειψης 
ευελιξίας των δημοσιονομικών κανόνων, 
καθώς και το απορρέον αρνητικό 
αποτέλεσμα για τη λειτουργία των 
αποστολών· υπενθυμίζει ότι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο έχει ήδη επικρίνει τα ανωτέρω 
στην ειδική του έκθεση του 2012 σχετικά 
με τη βοήθεια της ΕΕ προς το 
Κοσσυφοπέδιο στον τομέα του κράτους 
δικαίου·

προμήθεια βασικού εξοπλισμού και 
υπηρεσιών για τις αποστολές στο πλαίσιο 
της ΚΠΑΑ, οι οποίες οφείλονται εν μέρει 
στη συχνά αργή διαδικασία έκδοσης 
αποφάσεων του Συμβουλίου αλλά 
ταυτόχρονα και σε έναν βαθμό έλλειψης 
ευελιξίας των δημοσιονομικών κανόνων, 
καθώς και το απορρέον αρνητικό 
αποτέλεσμα για τη λειτουργία και 
ενδεχομένως για την ασφάλεια των 
αποστολών· υπενθυμίζει ότι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο έχει ήδη επικρίνει τα ανωτέρω 
στην ειδική του έκθεση του 2012 σχετικά 
με τη βοήθεια της ΕΕ προς το 
Κοσσυφοπέδιο στον τομέα του κράτους 
δικαίου·

Or. en

Τροπολογία 42
Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επιδοκιμάζει τα συγκεκριμένα μέτρα και 
τις ρεαλιστικές λύσεις που θέσπισε 
προσφάτως η Επιτροπή στο ισχύον πλαίσιο 
δημοσιονομικών κανόνων προκειμένου να 
επιταχυνθούν οι δημοσιονομικές 
διαδικασίες· αποδοκιμάζει, ωστόσο, τις 
σημαντικές καθυστερήσεις που 
εξακολουθούν να σημειώνονται στην 
προμήθεια βασικού εξοπλισμού και 
υπηρεσιών για τις αποστολές στο πλαίσιο 
της ΚΠΑΑ, οι οποίες οφείλονται εν μέρει 
στη συχνά αργή διαδικασία έκδοσης 
αποφάσεων του Συμβουλίου αλλά 
ταυτόχρονα και σε έναν βαθμό έλλειψης 
ευελιξίας των δημοσιονομικών κανόνων, 
καθώς και το απορρέον αρνητικό 
αποτέλεσμα για τη λειτουργία των 
αποστολών· υπενθυμίζει ότι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο έχει ήδη επικρίνει τα ανωτέρω 

5. επιδοκιμάζει τα συγκεκριμένα μέτρα και 
τις ρεαλιστικές λύσεις που θέσπισε 
προσφάτως η Επιτροπή στο ισχύον πλαίσιο 
δημοσιονομικών κανόνων προκειμένου να 
επιταχυνθούν οι δημοσιονομικές 
διαδικασίες· αποδοκιμάζει, ωστόσο, τις 
σημαντικές καθυστερήσεις που 
εξακολουθούν να σημειώνονται στην 
προμήθεια βασικού εξοπλισμού και 
υπηρεσιών για τις αποστολές στο πλαίσιο 
της ΚΠΑΑ, οι οποίες οφείλονται εν μέρει 
στη συχνά αργή διαδικασία έκδοσης 
αποφάσεων του Συμβουλίου αλλά 
ταυτόχρονα και σε έναν βαθμό έλλειψης 
ευελιξίας των δημοσιονομικών κανόνων, 
καθώς και το απορρέον αρνητικό 
αποτέλεσμα για τη λειτουργία των 
αποστολών·και του προσωπικού· 
υπενθυμίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει 
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στην ειδική του έκθεση του 2012 σχετικά 
με τη βοήθεια της ΕΕ προς το 
Κοσσυφοπέδιο στον τομέα του κράτους 
δικαίου·

ήδη επικρίνει τα ανωτέρω στην ειδική του
έκθεση του 2012 σχετικά με τη βοήθεια 
της ΕΕ προς το Κοσσυφοπέδιο στον τομέα 
του κράτους δικαίου·

Or. de

Τροπολογία 43
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. παροτρύνει την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει τις ελλείψεις αυτές και να 
προτείνει τις αναγκαίες προσαρμογές 
στους δημοσιονομικούς κανόνες για τις 
μη στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η ταχεία και 
ευέλικτη διεξαγωγή των αποστολών, 
διασφαλίζοντας παράλληλα τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση των πόρων της 
ΕΕ και την επαρκή προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης· 
εκτιμά ότι οι αρμοδιότητες εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού πρέπει να ανατίθενται 
στους διοικητές μη στρατιωτικών 
επιχειρήσεων, κατά τον ίδιο τρόπο με τον 
οποίο ανατίθενται στους επικεφαλής των 
αντιπροσωπειών της ΕΕ·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 44
Ingeborg Gräßle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. παροτρύνει την Επιτροπή να 6. παροτρύνει την Επιτροπή να 
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αντιμετωπίσει τις ελλείψεις αυτές και να 
προτείνει τις αναγκαίες προσαρμογές 
στους δημοσιονομικούς κανόνες για τις 
μη στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η ταχεία και 
ευέλικτη διεξαγωγή των αποστολών, 
διασφαλίζοντας παράλληλα τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση των πόρων της 
ΕΕ και την επαρκή προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης· 
εκτιμά ότι οι αρμοδιότητες εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού πρέπει να ανατίθενται 
στους διοικητές μη στρατιωτικών 
επιχειρήσεων, κατά τον ίδιο τρόπο με τον 
οποίο ανατίθενται στους επικεφαλής των 
αντιπροσωπειών της ΕΕ·

αντιμετωπίσει τις ελλείψεις αυτές μέσω 
της κατάρτισης ενός ειδικού προτύπου 
δημοσιονομικών κανόνων για τις μη 
στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ και μέσω 
της προσαρμογής των υφιστάμενων 
κατευθυντήριων γραμμών στις ανάγκες 
τους, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
ταχεία και ευέλικτη διεξαγωγή των 
αποστολών, διασφαλίζοντας παράλληλα τη 
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των 
πόρων της ΕΕ και την επαρκή προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης· εκτιμά ότι η εκτέλεση του 
προϋπολογισμού πρέπει να εξακολουθήσει 
να αποτελεί αρμοδιότητα της Επιτροπής 
σε στενό συντονισμό με τους διοικητές μη 
στρατιωτικών επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 45
Marek Jurek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. παροτρύνει την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει τις ελλείψεις αυτές και να 
προτείνει τις αναγκαίες προσαρμογές 
στους δημοσιονομικούς κανόνες για τις μη 
στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η ταχεία και 
ευέλικτη διεξαγωγή των αποστολών, 
διασφαλίζοντας παράλληλα τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση των πόρων της 
ΕΕ και την επαρκή προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης· 
εκτιμά ότι οι αρμοδιότητες εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού πρέπει να ανατίθενται 
στους διοικητές μη στρατιωτικών 
επιχειρήσεων, κατά τον ίδιο τρόπο με τον 
οποίο ανατίθενται στους επικεφαλής των 
αντιπροσωπειών της ΕΕ·

6. παροτρύνει την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει τις ελλείψεις αυτές και να 
προτείνει τις αναγκαίες προσαρμογές 
στους δημοσιονομικούς κανόνες για τις μη 
στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η ταχεία και 
ευέλικτη διεξαγωγή των αποστολών, 
διασφαλίζοντας παράλληλα τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση των πόρων της 
ΕΕ και την επαρκή προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης·
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Or. en

Τροπολογία 46
Doru-Claudian Frunzulică

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. παροτρύνει την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει τις ελλείψεις αυτές και να 
προτείνει τις αναγκαίες προσαρμογές 
στους δημοσιονομικούς κανόνες για τις μη 
στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η ταχεία και
ευέλικτη διεξαγωγή των αποστολών, 
διασφαλίζοντας παράλληλα τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση των πόρων της 
ΕΕ και την επαρκή προστασία των
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης· 
εκτιμά ότι οι αρμοδιότητες εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού πρέπει να ανατίθενται 
στους διοικητές μη στρατιωτικών 
επιχειρήσεων, κατά τον ίδιο τρόπο με τον 
οποίο ανατίθενται στους επικεφαλής των 
αντιπροσωπειών της ΕΕ·

6. παροτρύνει την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει τις ελλείψεις αυτές και να 
προτείνει τις αναγκαίες προσαρμογές 
στους δημοσιονομικούς κανόνες για τις μη 
στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η ταχεία,
ευέλικτη και αποδοτικότερη διεξαγωγή 
των αποστολών, διασφαλίζοντας 
παράλληλα τη χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση των πόρων της ΕΕ και την 
επαρκή προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης· εκτιμά ότι οι 
αρμοδιότητες εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού πρέπει να ανατίθενται 
στους διοικητές μη στρατιωτικών
επιχειρήσεων, κατά τον ίδιο τρόπο με τον 
οποίο ανατίθενται στους επικεφαλής των 
αντιπροσωπειών της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 47
Ελευθέριος Συναδινός

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6 α. Παροτρύνει την επιτροπή να λάβει 
υπόψιν της τα πρόσφατα τρομοκρατικά 
χτυπήματα των Τζιχαντιστών και να 
ενισχύσει την ασφάλεια των δημόσιων 
κτηρίων της Ευρώπης καθώς είναι ο πιο 
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εύκολος στόχος των Τζιχαντιστών, οι 
οποίοι έχουν προειδοποιήσει την Ευρώπη 
με νέο τρομοκρατικό χτύπημα.

Or. el

Τροπολογία 48
Victor Negrescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρουσιάζουν ετήσια εκτίμηση 
του συνολικού ύψους των δαπανών που 
διατίθενται για τις πολιτικές ασφάλειας 
και άμυνας, εστιάζοντας κυρίως στην 
αναλυτική παρουσίαση των δημοσίων 
συμβάσεων που συνάπτονται, ώστε να 
καταστεί η διαχείριση του 
προϋπολογισμού για τον συγκεκριμένο 
τομέα στο μέλλον περισσότερο 
αποτελεσματική·

Or. ro

Τροπολογία 49
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ενθαρρύνει σθεναρά τη σύσταση 
κέντρου κοινών υπηρεσιών (Shared 
Services Centre-SSC) από κοινού με ένα 
ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης 
πόρων (Integrated Resource Management 
System-IRMS), ως τρόπο για τη βελτίωση 
της ταχύτητας ανάπτυξης, και της 
αποδοτικότητας από άποψη κόστους, 

7. διαπιστώνει ότι η σύσταση κέντρου 
κοινών υπηρεσιών (Shared Services 
Centre-SSC) και η δημιουργία ενός 
ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης 
πόρων (Integrated Resource Management 
System-IRMS) παραμένει στάσιμη έως 
σήμερα· σημειώνει ότι εξετάζεται επί του 
παρόντος το ενδεχόμενο δημιουργίας 
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των μη στρατιωτικών αποστολών· 
αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η 
πρωτοβουλία αυτή παραμένει στάσιμη 
έως σήμερα· σημειώνει ότι εξετάζεται επί 
του παρόντος το ενδεχόμενο δημιουργίας 
πλατφόρμας στήριξης αποστολών, αλλά 
καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να 
προβούν σε περαιτέρω ενέργειες για τη 
δημιουργία ενός πραγματικού κέντρου 
κοινών υπηρεσιών·

πλατφόρμας στήριξης αποστολών·

Or. de

Τροπολογία 50
Bas Belder, Charles Tannock, Bernd Kölmel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ενθαρρύνει σθεναρά τη σύσταση 
κέντρου κοινών υπηρεσιών (Shared 
Services Centre-SSC) από κοινού με ένα 
ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης 
πόρων (Integrated Resource Management 
System-IRMS), ως τρόπο για τη βελτίωση 
της ταχύτητας ανάπτυξης, και της 
αποδοτικότητας από άποψη κόστους, των 
μη στρατιωτικών αποστολών· 
αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η 
πρωτοβουλία αυτή παραμένει στάσιμη έως 
σήμερα· σημειώνει ότι εξετάζεται επί του 
παρόντος το ενδεχόμενο δημιουργίας 
πλατφόρμας στήριξης αποστολών, αλλά 
καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να 
προβούν σε περαιτέρω ενέργειες για τη 
δημιουργία ενός πραγματικού κέντρου 
κοινών υπηρεσιών·

7. λαμβάνει υπό σημείωση τη συζήτηση 
σχετικά με τη σύσταση κέντρου κοινών 
υπηρεσιών (Shared Services Centre-SSC) 
από κοινού με ένα ολοκληρωμένο σύστημα 
διαχείρισης πόρων (Integrated Resource 
Management System-IRMS), ως τρόπο για 
τη βελτίωση της ταχύτητας ανάπτυξης, και 
της αποδοτικότητας από άποψη κόστους, 
των μη στρατιωτικών 
αποστολών· αναγνωρίζει το γεγονός ότι η 
πρωτοβουλία αυτή παραμένει στάσιμη έως 
σήμερα και ότι, σύμφωνα με την 
Επιτροπή, η σύσταση του SSC δεν είναι 
εφικτή τη δεδομένη χρονική στιγμή·
σημειώνει ότι εξετάζεται επί του 
παρόντος το ενδεχόμενο δημιουργίας 
πλατφόρμας στήριξης αποστολών·

Or. en

Τροπολογία 51
Ingeborg Gräßle
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ενθαρρύνει σθεναρά τη σύσταση 
κέντρου κοινών υπηρεσιών (Shared 
Services Centre-SSC) από κοινού με ένα 
ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης 
πόρων (Integrated Resource Management 
System-IRMS), ως τρόπο για τη βελτίωση 
της ταχύτητας ανάπτυξης, και της 
αποδοτικότητας από άποψη κόστους, των 
μη στρατιωτικών αποστολών· 
αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η 
πρωτοβουλία αυτή παραμένει στάσιμη 
έως σήμερα· σημειώνει ότι εξετάζεται επί 
του παρόντος το ενδεχόμενο δημιουργίας 
πλατφόρμας στήριξης αποστολών, αλλά
καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να 
προβούν σε περαιτέρω ενέργειες για τη 
δημιουργία ενός πραγματικού κέντρου 
κοινών υπηρεσιών·

7. ενθαρρύνει σθεναρά την κεντρική 
διαχείριση των λειτουργιών στήριξης 
αποστολών από κοινού με ένα 
ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης 
πόρων (Integrated Resource Management 
System-IRMS), ως τρόπο για τη βελτίωση 
της ταχύτητας ανάπτυξης, και της 
αποδοτικότητας από άποψη κόστους, των 
μη στρατιωτικών αποστολών· επισημαίνει 
ότι οι συζητήσεις σχετικά με αυτό το 
ζήτημα στο πλαίσιο του Συμβουλίου 
συνεχίζονται· σημειώνει ότι εξετάζεται επί 
του παρόντος το ενδεχόμενο δημιουργίας 
πλατφόρμας στήριξης αποστολών· καλεί 
την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να 
διασφαλίσουν την επίτευξη ταχείας 
προόδου σε αυτό το ζήτημα·

Or. en

Τροπολογία 52
Tonino Picula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ενθαρρύνει σθεναρά τη σύσταση
κέντρου κοινών υπηρεσιών (Shared 
Services Centre-SSC) από κοινού με ένα 
ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης 
πόρων (Integrated Resource Management 
System-IRMS), ως τρόπο για τη βελτίωση 
της ταχύτητας ανάπτυξης, και της 
αποδοτικότητας από άποψη κόστους, των 
μη στρατιωτικών αποστολών· 
αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η 
πρωτοβουλία αυτή παραμένει στάσιμη έως 

7. ενθαρρύνει σθεναρά την κεντρική 
διαχείριση των λειτουργιών στήριξης 
αποστολών μέσω της σύστασης κέντρου 
κοινών υπηρεσιών (Shared Services 
Centre-SSC) από κοινού με ένα 
ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης 
πόρων (Integrated Resource Management 
System-IRMS), ως τρόπο για τη βελτίωση 
της ταχύτητας ανάπτυξης, και της 
αποδοτικότητας από άποψη κόστους, των 
μη στρατιωτικών αποστολών· 
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σήμερα· σημειώνει ότι εξετάζεται επί του 
παρόντος το ενδεχόμενο δημιουργίας 
πλατφόρμας στήριξης αποστολών, αλλά
καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να 
προβούν σε περαιτέρω ενέργειες για τη 
δημιουργία ενός πραγματικού κέντρου 
κοινών υπηρεσιών·

αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η 
πρωτοβουλία αυτή παραμένει στάσιμη έως 
σήμερα· σημειώνει ότι οι συζητήσεις 
σχετικά με αυτό το ζήτημα στο πλαίσιο 
του Συμβουλίου συνεχίζονται και καλεί 
την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να προβούν 
σε περαιτέρω κοινές ενέργειες για τη 
δημιουργία ενός πραγματικού κοινού 
συστήματος στήριξης αποστολών·

Or. en

Τροπολογία 53
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. πιστεύει ότι πρέπει να αρθούν οι 
χρόνιοι περιορισμοί στον διοικητικό 
προϋπολογισμό της ΕΥΕΔ/Μη 
Στρατιωτικής Δυνατότητας Σχεδιασμού 
και Διεξαγωγής Επιχειρήσεων, καθώς το 
ετήσιο δημοσιονομικό κονδύλιο 
παραμένει υπερβολικά χαμηλό για να 
καλύψει το σύνολο των εργασιών 
σχεδιασμού, διεξαγωγής και 
υποστήριξης, κυρίως όταν 
δρομολογούνται σχεδόν ταυτόχρονα 
περισσότερες αποστολές·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 54
Doru-Claudian Frunzulică

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. πιστεύει ότι πρέπει να αρθούν οι χρόνιοι 8. πιστεύει ότι πρέπει να αρθούν ταχύτατα



PE549.454v01-00 36/88 AM\1052353EL.doc

EL

περιορισμοί στον διοικητικό 
προϋπολογισμό της ΕΥΕΔ/Μη 
Στρατιωτικής Δυνατότητας Σχεδιασμού 
και Διεξαγωγής Επιχειρήσεων, καθώς το 
ετήσιο δημοσιονομικό κονδύλιο παραμένει 
υπερβολικά χαμηλό για να καλύψει το 
σύνολο των εργασιών σχεδιασμού, 
διεξαγωγής και υποστήριξης, κυρίως όταν 
δρομολογούνται σχεδόν ταυτόχρονα 
περισσότερες αποστολές·

οι χρόνιοι περιορισμοί στον διοικητικό 
προϋπολογισμό της ΕΥΕΔ/Μη 
Στρατιωτικής Δυνατότητας Σχεδιασμού 
και Διεξαγωγής Επιχειρήσεων, καθώς το 
ετήσιο δημοσιονομικό κονδύλιο παραμένει 
υπερβολικά χαμηλό για να καλύψει το 
σύνολο των εργασιών σχεδιασμού, 
διεξαγωγής και υποστήριξης, κυρίως όταν 
δρομολογούνται σχεδόν ταυτόχρονα 
περισσότερες αποστολές·

Or. en

Τροπολογία 55
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκτιμά ότι η μόνιμη αποθήκη ΚΠΑΑ, η 
οποία επί του παρόντος εξυπηρετεί μόνο 
νέες μη στρατιωτικές αποστολές της 
ΚΠΑΑ, θα πρέπει σύντομα να 
αναβαθμιστεί διευρύνοντας το πεδίο της 
ώστε να συμπεριλάβει τις υπάρχουσες 
αποστολές και βελτιώνοντας τη 
διαθεσιμότητα του αποθηκευμένου 
εξοπλισμού, και ότι θα πρέπει να τεθεί 
υπό τη διαχείριση του μελλοντικού 
κέντρου κοινών υπηρεσιών·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 56
Doru-Claudian Frunzulică

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκτιμά ότι η μόνιμη αποθήκη ΚΠΑΑ, η 9. εκτιμά ότι η μόνιμη αποθήκη ΚΠΑΑ, η 
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οποία επί του παρόντος εξυπηρετεί μόνο 
νέες μη στρατιωτικές αποστολές της 
ΚΠΑΑ, θα πρέπει σύντομα να 
αναβαθμιστεί διευρύνοντας το πεδίο της 
ώστε να συμπεριλάβει τις υπάρχουσες 
αποστολές και βελτιώνοντας τη 
διαθεσιμότητα του αποθηκευμένου 
εξοπλισμού, και ότι θα πρέπει να τεθεί υπό 
τη διαχείριση του μελλοντικού κέντρου 
κοινών υπηρεσιών·

οποία επί του παρόντος εξυπηρετεί μόνο 
νέες μη στρατιωτικές αποστολές της 
ΚΠΑΑ, θα πρέπει σύντομα να 
αναβαθμιστεί διευρύνοντας το πεδίο της 
ώστε να συμπεριλάβει τις υπάρχουσες 
αποστολές και βελτιώνοντας τη 
διαθεσιμότητα του αποθηκευμένου 
εξοπλισμού αλλά και διευρύνοντας την 
ποικιλία του αναγκαίου εξοπλισμού, και 
ότι θα πρέπει να τεθεί υπό τη διαχείριση 
του μελλοντικού κέντρου κοινών 
υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 57
Anneli Jäätteenmäki, Hilde Vautmans, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκτιμά ότι η μόνιμη αποθήκη ΚΠΑΑ, η 
οποία επί του παρόντος εξυπηρετεί μόνο 
νέες μη στρατιωτικές αποστολές της 
ΚΠΑΑ, θα πρέπει σύντομα να 
αναβαθμιστεί διευρύνοντας το πεδίο της 
ώστε να συμπεριλάβει τις υπάρχουσες 
αποστολές και βελτιώνοντας τη 
διαθεσιμότητα του αποθηκευμένου 
εξοπλισμού, και ότι θα πρέπει να τεθεί 
υπό τη διαχείριση του μελλοντικού 
κέντρου κοινών υπηρεσιών·

9. εκτιμά ότι η μόνιμη αποθήκη ΚΠΑΑ, η 
οποία επί του παρόντος εξυπηρετεί μόνο 
νέες μη στρατιωτικές αποστολές της 
ΚΠΑΑ, θα πρέπει σύντομα να 
αναβαθμιστεί διευρύνοντας το πεδίο της 
ώστε να συμπεριλάβει τις υπάρχουσες 
αποστολές και βελτιώνοντας τη 
διαθεσιμότητα του αποθηκευμένου 
εξοπλισμού· προτείνει η αποθήκη ΚΠΑΑ
να τεθεί υπό τη διαχείριση του 
μελλοντικού κέντρου κοινών υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 58
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει την ανάγκη για επαρκή 
στελέχωση των αποστολών σύμφωνα με 
τις διάφορες δεσμεύσεις που ανέλαβαν τα 
κράτη μέλη εν προκειμένω (π. χ. ο Μη 
Στρατιωτικός Πρωταρχικός Στόχος 2010, 
το Πολυετές Σχέδιο Ανάπτυξης Μη 
Στρατιωτικών Ικανοτήτων)· εκφράζει, 
ωστόσο, τη λύπη του για τις δυσκολίες 
που αντιμετωπίζονται στην πρόσληψη -
και τη διατήρηση- επαρκούς αριθμού 
εξειδικευμένου προσωπικού για τις 
αποστολές ΚΠΑΑ· ενθαρρύνει την ευρεία 
χρήση των ταχέως αναπτυσσόμενων μη 
στρατιωτικών ομάδων αντίδρασης 
(Civilian Response Team-CRT), η οποία 
θα αυξήσει την ικανότητα ταχείας 
αντίδρασης της ΕΕ, θα διευκολύνει την 
ταχεία συγκρότηση αποστολών και θα 
συμβάλει στην αποτελεσματικότητα της 
αντίδρασης για τη διαχείριση κρίσεων·

10. τονίζει την ανάγκη για επαρκή 
στελέχωση των αποστολών σύμφωνα με 
τις διάφορες δεσμεύσεις που ανέλαβαν τα 
κράτη μέλη εν προκειμένω (π. χ. ο Μη 
Στρατιωτικός Πρωταρχικός Στόχος 2010, 
το Πολυετές Σχέδιο Ανάπτυξης Μη 
Στρατιωτικών Ικανοτήτων)·

Or. de

Τροπολογία 59
Bas Belder, Charles Tannock, Bernd Kölmel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει την ανάγκη για επαρκή 
στελέχωση των αποστολών σύμφωνα με 
τις διάφορες δεσμεύσεις που ανέλαβαν τα 
κράτη μέλη εν προκειμένω (π.χ. ο Μη 
Στρατιωτικός Πρωταρχικός Στόχος 2010, 
το Πολυετές Σχέδιο Ανάπτυξης Μη 
Στρατιωτικών Ικανοτήτων)· εκφράζει, 
ωστόσο, τη λύπη του για τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζονται στην πρόσληψη -και τη 
διατήρηση- επαρκούς αριθμού 
εξειδικευμένου προσωπικού για τις 
αποστολές ΚΠΑΑ· ενθαρρύνει την ευρεία 

10. τονίζει την ανάγκη για επαρκή 
στελέχωση των αποστολών σύμφωνα με 
τις διάφορες δεσμεύσεις που ανέλαβαν τα 
κράτη μέλη εν προκειμένω (π.χ. ο Μη 
Στρατιωτικός Πρωταρχικός Στόχος 2010, 
το Πολυετές Σχέδιο Ανάπτυξης Μη 
Στρατιωτικών Ικανοτήτων)· εκφράζει, 
ωστόσο, τη λύπη του για τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζονται στην πρόσληψη -και τη
διατήρηση- επαρκούς αριθμού 
εξειδικευμένου προσωπικού για τις 
αποστολές ΚΠΑΑ· ζητεί να εξεταστούν 
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χρήση των ταχέως αναπτυσσόμενων μη 
στρατιωτικών ομάδων αντίδρασης 
(Civilian Response Team-CRT), η οποία 
θα αυξήσει την ικανότητα ταχείας 
αντίδρασης της ΕΕ, θα διευκολύνει την 
ταχεία συγκρότηση αποστολών και θα 
συμβάλει στην αποτελεσματικότητα της 
αντίδρασης για τη διαχείριση κρίσεων·

προσεκτικά τα οφέλη και τα προβλήματα 
που σχετίζονται με την ανάπτυξη 
μάχιμων ομάδων προτού ληφθεί απόφαση 
μετά λόγου γνώσεως σχετικά με τον 
βαθμό στον οποίο θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν και πιθανόν να 
επεκταθούν οι ομάδες αντίδρασης (CRT)·
ενθαρρύνει την ευρεία χρήση των ταχέως 
αναπτυσσόμενων μη στρατιωτικών 
ομάδων αντίδρασης (Civilian Response 
Team-CRT), η οποία θα αυξήσει την 
ικανότητα ταχείας αντίδρασης της ΕΕ, θα 
διευκολύνει την ταχεία συγκρότηση 
αποστολών και θα συμβάλει στην 
αποτελεσματικότητα της αντίδρασης για τη 
διαχείριση κρίσεων·

Or. en

Τροπολογία 60
Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. εκφράζει τη λύπη του για την 
έλλειψη διαφάνειας και το υψηλό κόστος 
που χαρακτηρίζουν τη διαδικασία 
επιλογής των ιδιωτικών εταιρειών που 
αναλαμβάνουν την παροχή της ασφάλειας 
του προσωπικού των μη στρατιωτικών 
αποστολών ΚΠΠΑ· ζητεί τη σύσταση 
σύμβασης-πλαισίου στον τομέα της 
ασφάλειας ειδικά για τις μη στρατιωτικές 
αποστολές ΚΠΠΑ προκειμένου να 
μειωθούν οι αμοιβές των ιδιωτικών 
εταιρειών ασφάλειας και να ενισχυθεί η 
διαφάνεια της διαδικασίας επιλογής τους· 
φρονεί εν προκειμένω ότι πρέπει να 
δίνεται προτεραιότητα σε ευρωπαϊκές 
εταιρείες·

Or. en
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Τροπολογία 61
Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. φρονεί ότι η ΚΠΑΑ θα πρέπει να 
θεωρηθεί ως τμήμα του ευρύτερου 
πλαισίου της ΚΕΠΠΑ και της εξωτερικής 
δράσης της ΕΕ στο σύνολό της· πιστεύει 
σθεναρά ότι πρέπει να διασφαλιστούν η 
συνέπεια και η συμπληρωματικότητα 
μεταξύ των διαφόρων μέσων για την 
επίτευξη οικονομιών κλίμακας και για τη 
μεγιστοποίηση του αντίκτυπου των 
δαπανών της ΕΕ· είναι πεπεισμένο ότι η 
ΕΕ διαθέτει περισσότερα εργαλεία και 
δυναμικό μόχλευσης από οποιονδήποτε 
άλλο υπερεθνικό θεσμό, δεδομένου ότι η 
πολιτική της όσον αφορά την ασφάλεια και 
την άμυνα μπορεί να ενισχυθεί μέσω μιας 
ολοκληρωμένης προσέγγισης με άλλα είδη 
μέσων και χρηματοδοτικών μηχανισμών 
της ΕΕ· πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι οι 
πόροι της ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται με ευφυέστερο τρόπο 
συνδέοντας την ΚΠΑΑ με τα διάφορα 
προγράμματα που διαχειρίζεται η 
Επιτροπή·

11. φρονεί ότι η ΚΠΑΑ θα πρέπει να 
θεωρηθεί ως τμήμα της ευρύτερης 
εξωτερικής διάστασης της ΚΕΠΠΑ και 
της εξωτερικής δράσης της ΕΕ στο σύνολό 
της, καθώς και της εσωτερικής 
διάστασης των πολιτικών για την κοινή 
αγορά, για τη βιομηχανία, για το 
διάστημα και για την έρευνα και 
ανάπτυξη· πιστεύει σθεναρά ότι πρέπει να 
διασφαλιστούν η συνέπεια και η 
συμπληρωματικότητα μεταξύ των 
διαφόρων μέσων για την επίτευξη 
οικονομιών κλίμακας και για τη 
μεγιστοποίηση του αντίκτυπου των 
δαπανών της ΕΕ· είναι πεπεισμένο ότι η 
ΕΕ διαθέτει περισσότερα εργαλεία και 
δυναμικό μόχλευσης από οποιονδήποτε 
άλλο υπερεθνικό θεσμό, δεδομένου ότι η 
πολιτική της όσον αφορά την ασφάλεια και 
την άμυνα μπορεί να ενισχυθεί μέσω μιας 
ολοκληρωμένης προσέγγισης με άλλα είδη 
μέσων και χρηματοδοτικών μηχανισμών 
της ΕΕ· πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι οι 
πόροι της ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται με ευφυέστερο τρόπο 
συνδέοντας την ΚΠΑΑ με τα διάφορα 
προγράμματα που διαχειρίζεται η 
Επιτροπή·

Or. en

Τροπολογία 62
Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. φρονεί ότι η ΚΠΑΑ θα πρέπει να 
θεωρηθεί ως τμήμα του ευρύτερου 
πλαισίου της ΚΕΠΠΑ και της εξωτερικής 
δράσης της ΕΕ στο σύνολό της· πιστεύει 
σθεναρά ότι πρέπει να διασφαλιστούν η 
συνέπεια και η συμπληρωματικότητα 
μεταξύ των διαφόρων μέσων για την 
επίτευξη οικονομιών κλίμακας και για τη 
μεγιστοποίηση του αντίκτυπου των 
δαπανών της ΕΕ· είναι πεπεισμένο ότι η 
ΕΕ διαθέτει περισσότερα εργαλεία και 
δυναμικό μόχλευσης από οποιονδήποτε 
άλλο υπερεθνικό θεσμό, δεδομένου ότι η 
πολιτική της όσον αφορά την ασφάλεια και 
την άμυνα μπορεί να ενισχυθεί μέσω μιας 
ολοκληρωμένης προσέγγισης με άλλα είδη 
μέσων και χρηματοδοτικών μηχανισμών 
της ΕΕ· πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι οι 
πόροι της ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται με ευφυέστερο τρόπο 
συνδέοντας την ΚΠΑΑ με τα διάφορα 
προγράμματα που διαχειρίζεται η 
Επιτροπή·

11. φρονεί ότι η ΚΠΑΑ αποτελεί τμήμα 
του ευρύτερου πλαισίου της ΚΕΠΠΑ και 
της εξωτερικής δράσης της ΕΕ στο σύνολό 
της· πιστεύει σθεναρά ότι πρέπει να 
διασφαλιστούν η συνέπεια και η 
συμπληρωματικότητα μεταξύ των 
διαφόρων μέσων για την επίτευξη 
οικονομιών κλίμακας και για τη 
μεγιστοποίηση του αντίκτυπου των 
δαπανών της ΕΕ· είναι πεπεισμένο ότι η 
ΕΕ διαθέτει περισσότερα εργαλεία και 
δυναμικό μόχλευσης από οποιονδήποτε 
άλλο υπερεθνικό θεσμό, δεδομένου ότι η 
πολιτική της όσον αφορά την ασφάλεια και 
την άμυνα μπορεί να ενισχυθεί μέσω μιας 
ολοκληρωμένης προσέγγισης με άλλα είδη 
μέσων και χρηματοδοτικών μηχανισμών 
της ΕΕ· πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι οι 
πόροι της ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται με ευφυέστερο τρόπο, 
συγκεκριμένα μέσω του αυξημένου 
συντονισμού μεταξύ των μέσων της 
ΚΠΑΑ και των διαφόρων 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ
που διαχειρίζεται η Επιτροπή·

Or. en

Τροπολογία 63
Ingeborg Gräßle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. φρονεί ότι η ΚΠΑΑ θα πρέπει να 
θεωρηθεί ως τμήμα του ευρύτερου 
πλαισίου της ΚΕΠΠΑ και της εξωτερικής 
δράσης της ΕΕ στο σύνολό της· πιστεύει 
σθεναρά ότι πρέπει να διασφαλιστούν η 
συνέπεια και η συμπληρωματικότητα 
μεταξύ των διαφόρων μέσων για την 

11. φρονεί ότι η ΚΠΑΑ θα πρέπει να 
θεωρηθεί ως τμήμα του ευρύτερου 
πλαισίου της ΚΕΠΠΑ και της εξωτερικής 
δράσης της ΕΕ στο σύνολό της· πιστεύει 
σθεναρά ότι πρέπει να διασφαλιστούν η 
συνέπεια και η συμπληρωματικότητα 
μεταξύ των διαφόρων μέσων για την 



PE549.454v01-00 42/88 AM\1052353EL.doc

EL

επίτευξη οικονομιών κλίμακας και για τη 
μεγιστοποίηση του αντίκτυπου των 
δαπανών της ΕΕ· είναι πεπεισμένο ότι η 
ΕΕ διαθέτει περισσότερα εργαλεία και 
δυναμικό μόχλευσης από οποιονδήποτε 
άλλο υπερεθνικό θεσμό, δεδομένου ότι η 
πολιτική της όσον αφορά την ασφάλεια και 
την άμυνα μπορεί να ενισχυθεί μέσω μιας 
ολοκληρωμένης προσέγγισης με άλλα είδη 
μέσων και χρηματοδοτικών μηχανισμών 
της ΕΕ· πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι οι 
πόροι της ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται με ευφυέστερο τρόπο 
συνδέοντας την ΚΠΑΑ με τα διάφορα 
προγράμματα που διαχειρίζεται η 
Επιτροπή·

επίτευξη οικονομιών κλίμακας και για τη 
μεγιστοποίηση του αντίκτυπου των 
δαπανών της ΕΕ· είναι πεπεισμένο ότι η 
ΕΕ διαθέτει περισσότερα εργαλεία και 
δυναμικό μόχλευσης από οποιονδήποτε 
άλλο υπερεθνικό θεσμό, δεδομένου ότι η 
πολιτική της όσον αφορά την ασφάλεια και 
την άμυνα μπορεί να ενισχυθεί μέσω μιας 
ολοκληρωμένης προσέγγισης με άλλα είδη 
μέσων και χρηματοδοτικών μηχανισμών 
της ΕΕ· πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι οι 
πόροι της ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται με ευφυέστερο τρόπο 
διασφαλίζοντας τη συμπληρωματικότητα 
μεταξύ της ΚΠΑΑ και των διαφόρων 
προγραμμάτων που διαχειρίζεται η 
Επιτροπή·

Or. en

Τροπολογία 64
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. φρονεί ότι η ΚΠΑΑ θα πρέπει να 
θεωρηθεί ως τμήμα του ευρύτερου 
πλαισίου της ΚΕΠΠΑ και της εξωτερικής 
δράσης της ΕΕ στο σύνολό της· πιστεύει 
σθεναρά ότι πρέπει να διασφαλιστούν η 
συνέπεια και η συμπληρωματικότητα 
μεταξύ των διαφόρων μέσων για την 
επίτευξη οικονομιών κλίμακας και για τη 
μεγιστοποίηση του αντίκτυπου των 
δαπανών της ΕΕ· είναι πεπεισμένο ότι η 
ΕΕ διαθέτει περισσότερα εργαλεία και 
δυναμικό μόχλευσης από οποιονδήποτε 
άλλο υπερεθνικό θεσμό, δεδομένου ότι η 
πολιτική της όσον αφορά την ασφάλεια και 
την άμυνα μπορεί να ενισχυθεί μέσω μιας 
ολοκληρωμένης προσέγγισης με άλλα είδη 
μέσων και χρηματοδοτικών μηχανισμών 
της ΕΕ· πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι οι 

11. φρονεί ότι η ΚΠΑΑ θα πρέπει να 
θεωρηθεί ως τμήμα του ευρύτερου 
πλαισίου της ΚΕΠΠΑ και της εξωτερικής 
δράσης της ΕΕ στο σύνολό της· πιστεύει 
σθεναρά ότι πρέπει να διασφαλιστούν η 
συνέπεια και η συμπληρωματικότητα 
μεταξύ των διαφόρων μέσων για την 
επίτευξη οικονομιών κλίμακας και για τη 
μεγιστοποίηση του αντίκτυπου των 
δαπανών της ΕΕ· είναι πεπεισμένο ότι η 
ΕΕ διαθέτει περισσότερα εργαλεία και 
δυναμικό μόχλευσης από οποιονδήποτε 
άλλο υπερεθνικό θεσμό, δεδομένου ότι η 
πολιτική της όσον αφορά την ασφάλεια και 
την άμυνα μπορεί να ενισχυθεί μέσω μιας
ολοκληρωμένης προσέγγισης με άλλα είδη 
μέσων και χρηματοδοτικών μηχανισμών 
της ΕΕ· πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι οι 
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πόροι της ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται με ευφυέστερο τρόπο 
συνδέοντας την ΚΠΑΑ με τα διάφορα 
προγράμματα που διαχειρίζεται η 
Επιτροπή·

πόροι της ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται με ευφυέστερο τρόπο 
συνδέοντας την ΚΠΑΑ με τα διάφορα 
προγράμματα που διαχειρίζεται η 
Επιτροπή· φρονεί ότι, στο πλαίσιο της 
επιδείνωσης του περιβάλλοντος 
ασφάλειας στα ανατολικά και στα νότια 
σύνορα της ΕΕ και λόγω των συνεπειών 
που επέφερε η χρηματοπιστωτική κρίση 
στις δυνατότητες άμυνας των κρατών 
μελών, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει 
να αναζητήσουν τρόπους για να 
υποστηρίξουν τα κράτη μέλη στις 
προσπάθειες που αναπτύσσουν στον 
τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, 
λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις που 
δεσμεύουν ορισμένα κράτη μέλη λόγω της 
παρουσίας τους στο ΝΑΤΟ·

Or. ro

Τροπολογία 65
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ζητεί καλύτερες 
στρατιωτικοπολιτικές συνέργειες, όπου 
κρίνεται κατάλληλο, κυρίως στον τομέα 
της υλικοτεχνικής υποδομής, των 
μεταφορών και της ασφάλειας των 
αποστολών, με παράλληλο σεβασμό των 
διαφορετικών αλυσίδων εντολών και της 
διαφορετικής φύσης των μη 
στρατιωτικών και των στρατιωτικών 
αποστολών·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 66
Eduard Kukan
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ζητεί καλύτερες στρατιωτικοπολιτικές 
συνέργειες, όπου κρίνεται κατάλληλο, 
κυρίως στον τομέα της υλικοτεχνικής 
υποδομής, των μεταφορών και της 
ασφάλειας των αποστολών, με παράλληλο 
σεβασμό των διαφορετικών αλυσίδων 
εντολών και της διαφορετικής φύσης των 
μη στρατιωτικών και των στρατιωτικών 
αποστολών·

12. ζητεί καλύτερες στρατιωτικοπολιτικές 
συνέργειες, όπου κρίνεται κατάλληλο, οι 
οποίες πρέπει να εξετάζονται ιδίως στα 
πρώτα στάδια των διαδικασιών 
σχεδιασμού, κυρίως στον τομέα των 
εγκαταστάσεων, των ιατρικών 
υπηρεσιών, της υλικοτεχνικής υποδομής, 
των μεταφορών και της ασφάλειας των 
αποστολών, με παράλληλο σεβασμό των 
διαφορετικών αλυσίδων εντολών και της 
διαφορετικής φύσης των μη στρατιωτικών 
και των στρατιωτικών αποστολών·

Or. en

Τροπολογία 67
Doru-Claudian Frunzulică

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ζητεί καλύτερες στρατιωτικοπολιτικές 
συνέργειες, όπου κρίνεται κατάλληλο, 
κυρίως στον τομέα της υλικοτεχνικής 
υποδομής, των μεταφορών και της 
ασφάλειας των αποστολών, με παράλληλο 
σεβασμό των διαφορετικών αλυσίδων 
εντολών και της διαφορετικής φύσης των 
μη στρατιωτικών και των στρατιωτικών 
αποστολών·

12. ζητεί καλύτερες στρατιωτικοπολιτικές 
συνέργειες, όπου κρίνεται κατάλληλο, 
κυρίως στον τομέα του σχεδιασμού και 
του συντονισμού, της υλικοτεχνικής 
υποδομής, των μεταφορών και της 
ασφάλειας των αποστολών, με παράλληλο 
σεβασμό των διαφορετικών αλυσίδων 
εντολών και της διαφορετικής φύσης των 
μη στρατιωτικών και των στρατιωτικών 
αποστολών·

Or. en

Τροπολογία 68
Anneli Jäätteenmäki, Hilde Vautmans, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ζητεί καλύτερες στρατιωτικοπολιτικές 
συνέργειες, όπου κρίνεται κατάλληλο, 
κυρίως στον τομέα της υλικοτεχνικής 
υποδομής, των μεταφορών και της 
ασφάλειας των αποστολών, με παράλληλο 
σεβασμό των διαφορετικών αλυσίδων 
εντολών και της διαφορετικής φύσης των 
μη στρατιωτικών και των στρατιωτικών 
αποστολών·

12. ζητεί καλύτερες στρατιωτικοπολιτικές 
συνέργειες, όπου κρίνεται κατάλληλο, 
κυρίως στον τομέα της υλικοτεχνικής 
υποδομής, των μεταφορών και της 
ασφάλειας των αποστολών, με παράλληλο 
σεβασμό των διαφορετικών αλυσίδων 
εντολών και με σαφή διάκριση μεταξύ 
των διαφορετικών φύσεων, στόχων και 
τρόπων λειτουργίας των μη στρατιωτικών 
αποστολών και των στρατιωτικών 
επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 69
Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Valli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ζητεί καλύτερες στρατιωτικοπολιτικές 
συνέργειες, όπου κρίνεται κατάλληλο, 
κυρίως στον τομέα της υλικοτεχνικής
υποδομής, των μεταφορών και της 
ασφάλειας των αποστολών, με παράλληλο 
σεβασμό των διαφορετικών αλυσίδων 
εντολών και της διαφορετικής φύσης των 
μη στρατιωτικών και των στρατιωτικών 
αποστολών·

12. ζητεί καλύτερες στρατιωτικοπολιτικές 
συνέργειες, όπου κρίνεται κατάλληλο, 
κυρίως στον τομέα της υλικοτεχνικής 
υποδομής, των μεταφορών και της 
ασφάλειας των αποστολών, με παράλληλο 
σεβασμό των διαφορετικών αλυσίδων 
εντολών και της διαφορετικής φύσης των 
μη στρατιωτικών και των στρατιωτικών 
αποστολών· θεωρεί, ωστόσο, ότι η ΕΕ θα 
πρέπει να επικεντρωθεί κυρίως σε 
αποστολές μη στρατιωτικού τύπου, ώστε 
να διαδραματίσει με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο τον ρόλο της ως ήπια δύναμη, ο 
οποίος βασίζεται στην ικανότητα της 
πειθούς και στη διαμεσολάβηση·

Or. it
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Τροπολογία 70
Victor Negrescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. ζητεί την ενίσχυση των μηχανισμών 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, 
μέσω κυρίως της χρηματοδότησης αυτών 
των δραστηριοτήτων·

Or. ro

Τροπολογία 71
Nedzhmi Ali

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. υπογραμμίζει τη δυνητική 
εξοικονόμηση που θα συνεπαγόταν η 
ενίσχυση των συνεργιών σε επίπεδο ΕΕ 
στον στρατιωτικό τομέα, 
συμπεριλαμβανομένων των κλάδων των 
μεταφορών, της εκπαίδευσης και της 
ιατρικής βοήθειας· τονίζει τον ρόλο του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας στο 
πλαίσιο της αποστολής του για την 
ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και 
των συνεργειών στον αμυντικό εξοπλισμό 
και στις ικανότητες ανάπτυξης των 
κρατών μελών της ΕΕ, αλλά εκφράζει τη 
βαθιά λύπη του για το γεγονός ότι, παρότι 
επικεφαλής του είναι η ΥΕ/ΑΕ, ο ΕΟΑ 
εξακολουθεί να υπάγεται στο πεδίο 
αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου και να 
χρηματοδοτείται πλήρως από πηγές 
εκτός του προϋπολογισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα να 
εκφεύγει του ευρωπαϊκού δημοκρατικού 
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ελέγχου· ζητεί την ενσωμάτωση του 
προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Άμυνας στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 72
Bas Belder, Charles Tannock, Bernd Kölmel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επικροτεί την επανεξέταση των 
διαδικασιών για τη διαχείριση κρίσεων που 
συμφωνήθηκε το 2013, καθώς είχε ως 
αποτέλεσμα βελτιώσεις στον σχεδιασμό 
και τη δρομολόγηση αποστολών ΚΠΑΑ· 
τονίζει, ωστόσο, ότι απαιτούνται 
περισσότερες προσπάθειες για να 
υπερκεραστούν οι επίμονες διαχωριστικές 
γραμμές μεταξύ των διαφόρων τμημάτων 
του μηχανισμού εξωτερικής πολιτικής της 
ΕΕ·

13. επικροτεί την επανεξέταση των 
διαδικασιών για τη διαχείριση κρίσεων που 
συμφωνήθηκε το 2013, καθώς είχε ως 
αποτέλεσμα βελτιώσεις στον σχεδιασμό 
και τη δρομολόγηση αποστολών ΚΠΑΑ· 
υπογραμμίζει ότι οι διάφορες συνιστώσες 
της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ 
εξακολουθούν να λειτουργούν παράλληλα 
και ζητεί την ενίσχυση του συντονισμού 
και της συνεργασίας, χωρίς να θίγονται οι 
αρμοδιότητες των κρατών μελών στον 
τομέα της εξωτερικής πολιτικής και ο 
διακυβερνητικός χαρακτήρας της
εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 73
Doru-Claudian Frunzulică

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επικροτεί την επανεξέταση των 
διαδικασιών για τη διαχείριση κρίσεων που 
συμφωνήθηκε το 2013, καθώς είχε ως 

13. επικροτεί την επανεξέταση των 
διαδικασιών για τη διαχείριση κρίσεων που 
συμφωνήθηκε το 2013, καθώς είχε ως 
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αποτέλεσμα βελτιώσεις στον σχεδιασμό 
και τη δρομολόγηση αποστολών ΚΠΑΑ· 
τονίζει, ωστόσο, ότι απαιτούνται 
περισσότερες προσπάθειες για να 
υπερκεραστούν οι επίμονες διαχωριστικές 
γραμμές μεταξύ των διαφόρων τμημάτων 
του μηχανισμού εξωτερικής πολιτικής της 
ΕΕ·

αποτέλεσμα βελτιώσεις στον σχεδιασμό 
και τη δρομολόγηση αποστολών ΚΠΑΑ· 
τονίζει, ωστόσο, ότι απαιτούνται πολύ
περισσότερες προσπάθειες για να 
υπερκεραστούν οι επίμονες διαχωριστικές 
γραμμές μεταξύ των διαφόρων τμημάτων 
του μηχανισμού εξωτερικής πολιτικής της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 74
Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
μόνιμες δημοσιονομικές διαδικασίες για 
τη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής, 
της ΕΥΕΔ, του ΕΟΑ, του ΕΟΔ και των 
κρατών μελών στους τομείς της ΚΠΑΑ 
και των πολιτικών για την κοινή αγορά, 
για τη βιομηχανία, για το διάστημα και 
για την έρευνα και την ανάπτυξη· σε αυτό 
το πλαίσιο, εκφράζει τη λύπη του για την 
παράλειψη της τέως ΥΕ/ΑΕ να υποβάλει 
την απαραίτητη πρόταση σχετικά με τους 
τρόπους διασφάλισης της 
χρηματοδότησης των δαπανών 
προσωπικού και διαχείρισης του ΕΟΑ 
από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, 
όπως απαίτησε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 12ης 
Σεπτεμβρίου 2012 (2012/2050(INI))· ως 
εκ τούτου, ζητεί από την τρέχουσα 
ΥΕ/ΑΕ να επανορθώσει επειγόντως αυτήν 
την παράλειψη πριν από τη σύγκληση του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την άμυνα 
τον Ιούνιο του 2015· ζητεί από την 
Επιτροπή και το Συμβούλιο να θεσπίσουν 
μόνιμους δημοσιονομικούς κανόνες για 
τη σύνδεση των φορέων της ΕΕ στους 
τομείς της εσωτερικής ασφάλειας (π.χ. 
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Frontex, Ευρωπόλ, ENISA) με τους 
αντίστοιχους φορείς της εξωτερικής 
άμυνας (π.χ. ΕΟΑ, ΕΥΕΔ)·

Or. en

Τροπολογία 75
Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. επικροτεί την εφαρμογή ενός 
πιλοτικού έργου σχετικά με την έρευνα 
στον τομέα της ΚΠΠΑ που θα υλοποιηθεί 
από κοινού από την 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

Τροπολογία 76
Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13γ. επικροτεί τον χάρτη πορείας της 
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Επιτροπής για την ανακοίνωση σχετικά 
με τον ευρωπαϊκό τομέα άμυνας και 
ασφάλειας που ψηφίστηκε στις 24 
Ιουνίου 2014· ζητεί εν προκειμένω από 
την Επιτροπή να καταρτίσει μια 
αξιολόγηση των ενδιαφερόμενων μερών 
στην οποία θα περιγράφονται οι τρόποι 
με τους οποίους οι δυνητικοί δικαιούχοι 
και οι εθνικές και περιφερειακές 
διοικήσεις προτίθενται να 
χρησιμοποιήσουν τα αναφερόμενα μέτρα 
των ΕΔΕΤ, του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ ή του 
Interreg V· σε αυτό το πλαίσιο, εκφράζει 
τη λύπη του για το γεγονός ότι ενδέχεται 
να είναι πολύ αργά για να μπορέσουν οι 
προτάσεις της Επιτροπής να επηρεάσουν 
την τρέχουσα κατανομή των πόρων των 
εθνικών και περιφερειακών διοικήσεων 
και να αναδιανείμουν τα κονδύλια της ΕΕ 
για την υποστήριξη μιας ισχυρότερης 
Ευρωπαϊκής βιομηχανικής και
τεχνολογικής βάσης στον τομέα της 
άμυνας (ΕΒΤΒΑ)·

Or. en

Τροπολογία 77
Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13δ. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
στο πλαίσιο των καθηκόντων της για την 
ενίσχυση της ΕΒΤΒΑ, να υποβάλει 
πρόταση στην οποία θα διευκρινίζεται ο 
τρόπος με τον οποίο ο αρνητικός 
αντίκτυπος των περιοριστικών μέτρων 
που έχει θεσπίσει το Συμβούλιο βάσει του 
άρθρου 215 της ΣΛΕΕ για τις εξαγωγές 
των βιομηχανιών του ευρωπαϊκού τομέα 
άμυνας και ασφάλειας μπορεί να 
αντισταθμιστεί μέσω του 
προϋπολογισμού της ΕΕ ή να 
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αποκατασταθεί μέσω δραστηριοτήτων 
που δεν οδηγούν στη στρέβλωση της 
αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 78
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επικροτεί την πρωτοβουλία 
«Εκπαίδευση και Εξοπλισμός» μέσω της 
οποίας θα διασφαλίζεται η οικοδόμηση 
ικανοτήτων των εταίρων, στο πλαίσιο 
μιας στρατηγικής μετάβασης ή εξόδου, 
διευκολύνοντας τη χρηματοδότηση 
εξοπλισμού για δυνάμεις ασφαλείας 
τρίτων χωρών· τάσσεται υπέρ της 
συστηματικής χρήσης μονάδων σχεδίων, 
στις οποίες μπορούν να συμβάλλουν τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ή τρίτες 
χώρες· επικροτεί το γεγονός ότι η 
Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο 
μονιμότερης χρηματοδοτικής στήριξης 
για την πρωτοβουλία αυτή·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 79
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επικροτεί την πρωτοβουλία 
«Εκπαίδευση και Εξοπλισμός» μέσω της 
οποίας θα διασφαλίζεται η οικοδόμηση 
ικανοτήτων των εταίρων, στο πλαίσιο μιας 

14. επικροτεί την πρωτοβουλία 
«Εκπαίδευση και Εξοπλισμός» μέσω της 
οποίας θα διασφαλίζεται η οικοδόμηση 
ικανοτήτων των εταίρων, στο πλαίσιο μιας 
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στρατηγικής μετάβασης ή εξόδου, 
διευκολύνοντας τη χρηματοδότηση 
εξοπλισμού για δυνάμεις ασφαλείας τρίτων 
χωρών· τάσσεται υπέρ της συστηματικής 
χρήσης μονάδων σχεδίων, στις οποίες 
μπορούν να συμβάλλουν τα ενδιαφερόμενα 
κράτη μέλη ή τρίτες χώρες· επικροτεί το 
γεγονός ότι η Επιτροπή εξετάζει το 
ενδεχόμενο μονιμότερης χρηματοδοτικής
στήριξης για την πρωτοβουλία αυτή·

στρατηγικής μετάβασης ή εξόδου, 
διευκολύνοντας τη χρηματοδότηση 
διαφόρων μορφών υλισμικού και μη 
θανατηφόρου εξοπλισμού για δυνάμεις 
ασφαλείας και άμυνας τρίτων χωρών και 
υποστηρίζει την υιοθέτηση μιας κοινής 
προσέγγισης από την ΕΥΕΔ και την 
Επιτροπή σχετικά με το ζήτημα· τάσσεται 
υπέρ της συστηματικής χρήσης μονάδων 
σχεδίων, στις οποίες μπορούν να 
συμβάλλουν τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη 
ή τρίτες χώρες, γεγονός που συμβάλλει 
στη διασφάλιση της ταχείας παροχής και 
κάλυψης των αναγκών ασφάλειας των 
χωρών υποδοχής μέσω της παροχής
στήριξης έργου και είναι της άποψης ότι
πρέπει να χρησιμοποιούνται 
συστηματικά·

Or. en

Τροπολογία 80
Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επικροτεί την πρωτοβουλία 
«Εκπαίδευση και Εξοπλισμός» μέσω της 
οποίας θα διασφαλίζεται η οικοδόμηση 
ικανοτήτων των εταίρων, στο πλαίσιο μιας 
στρατηγικής μετάβασης ή εξόδου, 
διευκολύνοντας τη χρηματοδότηση
εξοπλισμού για δυνάμεις ασφαλείας 
τρίτων χωρών· τάσσεται υπέρ της 
συστηματικής χρήσης μονάδων σχεδίων, 
στις οποίες μπορούν να συμβάλλουν τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες· 
επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή 
εξετάζει το ενδεχόμενο μονιμότερης 
χρηματοδοτικής στήριξης για την 
πρωτοβουλία αυτή·

14. επικροτεί την πρωτοβουλία 
«Εκπαίδευση και Εξοπλισμός» μέσω της 
οποίας θα διασφαλίζεται η οικοδόμηση 
ικανοτήτων των εταίρων, ενισχύοντας την 
πρόληψη των κρίσεων μέσω της παροχής 
καλύτερης εκπαίδευσης, συμβουλών και
εξοπλισμού· ζητεί από το Συμβούλιο να 
θεσπίσει μια διαδικασία αξιολόγησης του 
βαθμού στον οποίο οποιαδήποτε κοινά 
συμφωνημένη παροχή στρατιωτικού 
εξοπλισμού και όπλων εξυπηρετεί τα 
κοινά ευρωπαϊκά συμφέροντα· τάσσεται 
υπέρ της συστηματικής χρήσης μονάδων 
σχεδίων, στις οποίες μπορούν να 
συμβάλλουν τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη 
ή τρίτες χώρες· επικροτεί το γεγονός ότι η 
Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο 
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μονιμότερης χρηματοδοτικής στήριξης για 
την πρωτοβουλία αυτή·

Or. en

Τροπολογία 81
Ελευθέριος Συναδινός

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επικροτεί την πρωτοβουλία 
«Εκπαίδευση και Εξοπλισμός» μέσω της 
οποίας θα διασφαλίζεται η οικοδόμηση 
ικανοτήτων των εταίρων, στο πλαίσιο μιας 
στρατηγικής μετάβασης ή εξόδου, 
διευκολύνοντας τη χρηματοδότηση 
εξοπλισμού για δυνάμεις ασφαλείας τρίτων 
χωρών· τάσσεται υπέρ της συστηματικής 
χρήσης μονάδων σχεδίων, στις οποίες 
μπορούν να συμβάλλουν τα ενδιαφερόμενα 
κράτη μέλη ή τρίτες χώρες· επικροτεί το 
γεγονός ότι η Επιτροπή εξετάζει το 
ενδεχόμενο μονιμότερης χρηματοδοτικής 
στήριξης για την πρωτοβουλία αυτή·

14. δεν επικροτεί την πρωτοβουλία 
«Εκπαίδευση και Εξοπλισμός» μέσω της 
οποίας θα διασφαλίζεται η οικοδόμηση 
ικανοτήτων των εταίρων, στο πλαίσιο μιας 
στρατηγικής μετάβασης ή εξόδου, 
διευκολύνοντας τη χρηματοδότηση 
εξοπλισμού για δυνάμεις ασφαλείας τρίτων 
χωρών· δεν τάσσεται υπέρ της 
συστηματικής χρήσης μονάδων σχεδίων, 
στις οποίες μπορούν να συμβάλλουν τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες· 
δεν επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή 
εξετάζει το ενδεχόμενο μονιμότερης 
χρηματοδοτικής στήριξης για την 
πρωτοβουλία αυτή·

Or. el

Τροπολογία 82
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14a. επισημαίνει τις προτάσεις της 
Επιτροπής για τη βελτίωση της 
εφαρμογής της οδηγίας 2009/81/ΕΚ 
(σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις) και 
2009/43/ΕΚ (σχετικά με τις μεταφορές 
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προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της 
άμυνας εντός της εσωτερικής αγοράς)· 
καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη το 
γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
άμυνας πρέπει να υπόκεινται σε ειδικό 
νομικό και χρηματοοικονομικό καθεστώς 
ώστε να μπορούν να είναι ανταγωνιστικές 
και να υποστηρίζουν τις εθνικές 
προσπάθειες ενίσχυσης των αμυντικών 
ικανοτήτων·

Or. ro

Τροπολογία 83
Victor Negrescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να συμμετάσχουν πιο ενεργά 
υπέρ της ενίσχυσης των στρατιωτικών 
και μη στρατιωτικών δυνατοτήτων των 
κρατών μελών που βρίσκονται στα 
ανατολικά και νότια σύνορα της ΕΕ, 
λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες 
πολιτικές απειλές·

Or. ro

Τροπολογία 84
Jens Geier

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Χρηματοδότηση στρατιωτικών 
επιχειρήσεων

διαγράφεται
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Or. de

Τροπολογία 85
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. αναγνωρίζει ότι οι στρατιωτικές 
επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται από τα 
κράτη μέλη εκτός του προϋπολογισμού της 
ΕΕ και ότι οι κοινές δαπάνες τους 
καλύπτονται από τον μηχανισμό Αθηνά· 
υπογραμμίζει ότι ο μηχανισμός Αθηνά έχει 
καίρια σημασία για την ταχεία ανάπτυξη 
των επιχειρήσεων αυτών και ότι συνιστά 
μέσο αλληλεγγύης μεταξύ κρατών μελών, 
καθώς και εξαιρετικά σημαντικό κίνητρο, 
ιδίως για τα κράτη που δεν έχουν 
επαρκείς χρηματοοικονομικούς πόρους, 
ώστε να συνεισφέρουν στις επιχειρήσεις 
ΚΠΑΑ· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του 
για το γεγονός ότι το ποσοστό των κοινών 
δαπανών παραμένει πολύ χαμηλό (περίπου 
10-15% των συνολικών δαπανών) και ότι η 
αρχή σύμφωνα με την οποία «έκαστος 
καλύπτει τις δικές του δαπάνες» αποτρέπει 
ακόμη περισσότερο τα κράτη μέλη από 
την ενεργό συμμετοχή· θεωρεί ότι θα 
πρέπει να εξασφαλιστεί η 
μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση των 
στρατιωτικών αποστολών·

15. επικροτεί το γεγονός ότι οι 
στρατιωτικές επιχειρήσεις
χρηματοδοτούνται από τα κράτη μέλη 
εκτός του προϋπολογισμού της ΕΕ· 
διαπιστώνει ότι ο μηχανισμός Αθηνά 
συνιστά μέσο χρηματοδότησης 
συγκρούσεων για τα κράτη μέλη και για 
τρίτα κράτη και καταδικάζει τα ισχυρά 
κίνητρα που παρέχει στα κράτη ο 
μηχανισμός αυτός ώστε να συνεισφέρουν 
στις συγκρούσεις· επικροτεί το γεγονός 
ότι το ποσοστό των κοινών δαπανών 
παραμένει χαμηλό (περίπου 10-15% των 
συνολικών δαπανών) και ότι η αρχή, 
σύμφωνα με την οποία «έκαστος καλύπτει 
τις δικές του δαπάνες», διατηρεί την ισχύ 
της·

Or. de

Τροπολογία 86
Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. αναγνωρίζει ότι οι στρατιωτικές 
επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται από τα 
κράτη μέλη εκτός του προϋπολογισμού της 
ΕΕ και ότι οι κοινές δαπάνες τους 
καλύπτονται από τον μηχανισμό Αθηνά· 
υπογραμμίζει ότι ο μηχανισμός Αθηνά έχει 
καίρια σημασία για την ταχεία ανάπτυξη 
των επιχειρήσεων αυτών και ότι συνιστά 
μέσο αλληλεγγύης μεταξύ κρατών μελών, 
καθώς και εξαιρετικά σημαντικό κίνητρο, 
ιδίως για τα κράτη που δεν έχουν επαρκείς 
χρηματοοικονομικούς πόρους, ώστε να 
συνεισφέρουν στις επιχειρήσεις ΚΠΑΑ· 
εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το ποσοστό των κοινών 
δαπανών παραμένει πολύ χαμηλό (περίπου 
10-15% των συνολικών δαπανών) και ότι η 
αρχή σύμφωνα με την οποία «έκαστος 
καλύπτει τις δικές του δαπάνες» αποτρέπει 
ακόμη περισσότερο τα κράτη μέλη από την 
ενεργό συμμετοχή· θεωρεί ότι θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη 
χρηματοδότηση των στρατιωτικών 
αποστολών·

15. αναγνωρίζει ότι οι στρατιωτικές 
επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται από τα 
κράτη μέλη εκτός του προϋπολογισμού της 
ΕΕ και ότι οι κοινές δαπάνες τους 
καλύπτονται από τον μηχανισμό Αθηνά· 
υπογραμμίζει ότι ο μηχανισμός Αθηνά έχει 
καίρια σημασία για την ανάπτυξη των 
επιχειρήσεων αυτών και ότι συνιστά μέσο 
αλληλεγγύης μεταξύ κρατών μελών, καθώς 
τα ενθαρρύνει, και ιδίως τα κράτη που δεν 
έχουν επαρκείς χρηματοοικονομικούς και 
επιχειρησιακούς πόρους, ώστε να 
συνεισφέρουν στις επιχειρήσεις ΚΠΑΑ· 
εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το ποσοστό των κοινών 
δαπανών παραμένει πολύ χαμηλό (περίπου 
10-15% των συνολικών δαπανών) και ότι η 
αρχή σύμφωνα με την οποία «έκαστος 
καλύπτει τις δικές του δαπάνες» αποτρέπει 
ακόμη περισσότερο τα κράτη μέλη από την 
ενεργό συμμετοχή στις επιχειρήσεις 
ΚΠΑΑ· εκφράζει την ανησυχία του ότι η 
τρέχουσα κατάσταση, ιδίως λόγω της 
απροθυμίας των κρατών μελών να 
συμμετέχουν στη διαδικασία
συγκρότησης δυνάμεων των 
επιχειρήσεων, εμποδίζει την ταχεία 
ανάπτυξη των επιχειρήσεων ΚΠΑΑ και 
απειλεί τη συνολική αποδοτικότητά τους· 
θεωρεί ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί η 
μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση των 
στρατιωτικών αποστολών·

Or. en

Τροπολογία 87
Doru-Claudian Frunzulică

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. αναγνωρίζει ότι οι στρατιωτικές 
επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται από τα 
κράτη μέλη εκτός του προϋπολογισμού της 
ΕΕ και ότι οι κοινές δαπάνες τους 
καλύπτονται από τον μηχανισμό Αθηνά· 
υπογραμμίζει ότι ο μηχανισμός Αθηνά έχει 
καίρια σημασία για την ταχεία ανάπτυξη 
των επιχειρήσεων αυτών και ότι συνιστά 
μέσο αλληλεγγύης μεταξύ κρατών μελών, 
καθώς και εξαιρετικά σημαντικό κίνητρο, 
ιδίως για τα κράτη που δεν έχουν επαρκείς 
χρηματοοικονομικούς πόρους, ώστε να 
συνεισφέρουν στις επιχειρήσεις ΚΠΑΑ· 
εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το ποσοστό των κοινών 
δαπανών παραμένει πολύ χαμηλό (περίπου 
10-15% των συνολικών δαπανών) και ότι η 
αρχή σύμφωνα με την οποία «έκαστος 
καλύπτει τις δικές του δαπάνες» αποτρέπει 
ακόμη περισσότερο τα κράτη μέλη από την 
ενεργό συμμετοχή· θεωρεί ότι θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη 
χρηματοδότηση των στρατιωτικών 
αποστολών·

15. αναγνωρίζει ότι οι στρατιωτικές 
επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται από τα 
κράτη μέλη εκτός του προϋπολογισμού της 
ΕΕ και ότι οι κοινές δαπάνες τους 
καλύπτονται από τον μηχανισμό Αθηνά· 
υπογραμμίζει ότι ο μηχανισμός Αθηνά έχει 
καίρια σημασία για την ταχεία ανάπτυξη 
των επιχειρήσεων αυτών και ότι συνιστά 
μέσο αλληλεγγύης μεταξύ κρατών μελών, 
καθώς και εξαιρετικά σημαντικό κίνητρο, 
ιδίως για τα κράτη που δεν έχουν επαρκείς
χρηματοοικονομικούς πόρους, ώστε να 
συνεισφέρουν στις επιχειρήσεις ΚΠΑΑ· 
εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το ποσοστό των κοινών 
δαπανών παραμένει πολύ χαμηλό (κατ' 
εκτίμηση περίπου 10-15% των συνολικών 
δαπανών) και ότι η παρωχημένη αρχή 
σύμφωνα με την οποία «έκαστος καλύπτει 
τις δικές του δαπάνες» αποτρέπει ακόμη 
περισσότερο τα κράτη μέλη από την 
ενεργό συμμετοχή και οδηγεί σε 
καθυστερήσεις ή ακόμα και στην πλήρη 
παρεμπόδιση της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων· θεωρεί ότι θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη και 
καλύτερη χρηματοδότηση των 
στρατιωτικών αποστολών·

Or. en

Τροπολογία 88
Anneli Jäätteenmäki, Hilde Vautmans, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. αναγνωρίζει ότι οι στρατιωτικές 
επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται από τα 
κράτη μέλη εκτός του προϋπολογισμού της 
ΕΕ και ότι οι κοινές δαπάνες τους 

15. αναγνωρίζει ότι οι στρατιωτικές 
επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται από τα 
κράτη μέλη εκτός του προϋπολογισμού της 
ΕΕ και ότι οι κοινές δαπάνες τους 
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καλύπτονται από τον μηχανισμό Αθηνά· 
υπογραμμίζει ότι ο μηχανισμός Αθηνά έχει 
καίρια σημασία για την ταχεία ανάπτυξη 
των επιχειρήσεων αυτών και ότι συνιστά 
μέσο αλληλεγγύης μεταξύ κρατών μελών, 
καθώς και εξαιρετικά σημαντικό κίνητρο, 
ιδίως για τα κράτη που δεν έχουν επαρκείς 
χρηματοοικονομικούς πόρους, ώστε να 
συνεισφέρουν στις επιχειρήσεις ΚΠΑΑ· 
εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το ποσοστό των κοινών 
δαπανών παραμένει πολύ χαμηλό (περίπου
10-15% των συνολικών δαπανών) και ότι η 
αρχή σύμφωνα με την οποία «έκαστος 
καλύπτει τις δικές του δαπάνες»
αποτρέπει ακόμη περισσότερο τα κράτη 
μέλη από την ενεργό συμμετοχή· θεωρεί 
ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί η 
μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση των 
στρατιωτικών αποστολών·

καλύπτονται από τον μηχανισμό Αθηνά· 
υπογραμμίζει ότι ο μηχανισμός Αθηνά έχει 
καίρια σημασία για την ταχεία ανάπτυξη 
των επιχειρήσεων αυτών και ότι συνιστά 
μέσο αλληλεγγύης μεταξύ κρατών μελών, 
καθώς και εξαιρετικά σημαντικό κίνητρο, 
ιδίως για τα κράτη που δεν έχουν επαρκείς 
χρηματοοικονομικούς πόρους, ώστε να 
συνεισφέρουν στις επιχειρήσεις ΚΠΑΑ· 
εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το ποσοστό των κοινών 
δαπανών παραμένει πολύ χαμηλό (κατά 
προσέγγιση 10-15% των συνολικών 
δαπανών) και ότι το υψηλό ποσοστό των 
δαπανών και των ευθυνών που βαρύνουν 
τα κράτη σε στρατιωτικές επιχειρήσεις 
αντίκειται στις αρχές της αλληλεγγύης 
και του επιμερισμού των βαρών και
αποτρέπει ακόμη περισσότερο τα κράτη 
μέλη από την ενεργό συμμετοχή· θεωρεί 
ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί η 
μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση των 
στρατιωτικών αποστολών·

Or. en

Τροπολογία 89
Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. αναγνωρίζει ότι οι στρατιωτικές 
επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται από τα 
κράτη μέλη εκτός του προϋπολογισμού της 
ΕΕ και ότι οι κοινές δαπάνες τους 
καλύπτονται από τον μηχανισμό Αθηνά· 
υπογραμμίζει ότι ο μηχανισμός Αθηνά έχει 
καίρια σημασία για την ταχεία ανάπτυξη 
των επιχειρήσεων αυτών και ότι συνιστά 
μέσο αλληλεγγύης μεταξύ κρατών μελών, 
καθώς και εξαιρετικά σημαντικό κίνητρο, 
ιδίως για τα κράτη που δεν έχουν επαρκείς 
χρηματοοικονομικούς πόρους, ώστε να 

15. αναγνωρίζει ότι οι στρατιωτικές 
επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται από τα 
κράτη μέλη εκτός του προϋπολογισμού της 
ΕΕ και ότι οι κοινές δαπάνες τους 
καλύπτονται από τον μηχανισμό Αθηνά· 
υπογραμμίζει ότι ο μηχανισμός Αθηνά έχει 
καίρια σημασία για την ταχεία ανάπτυξη 
των επιχειρήσεων αυτών και ότι συνιστά 
μέσο αλληλεγγύης μεταξύ κρατών μελών, 
καθώς και εξαιρετικά σημαντικό κίνητρο, 
ιδίως για τα κράτη που δεν έχουν επαρκείς 
χρηματοοικονομικούς πόρους, ώστε να 
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συνεισφέρουν στις επιχειρήσεις ΚΠΑΑ· 
εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το ποσοστό των κοινών 
δαπανών παραμένει πολύ χαμηλό (περίπου 
10-15% των συνολικών δαπανών) και ότι η 
αρχή σύμφωνα με την οποία «έκαστος 
καλύπτει τις δικές του δαπάνες» αποτρέπει 
ακόμη περισσότερο τα κράτη μέλη από την 
ενεργό συμμετοχή· θεωρεί ότι θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη 
χρηματοδότηση των στρατιωτικών 
αποστολών·

συνεισφέρουν στις επιχειρήσεις ΚΠΑΑ· 
εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η πραγματική χρήση των 
επιχειρησιακών κοινών εξόδων που 
βαρύνουν τον μηχανισμό Αθηνά και τα 
οποία απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ 
της απόφασης 2011/871/CFSP του 
Συμβουλίου εξακολουθεί να είναι πολύ 
περιορισμένη και ότι το ποσοστό των 
κοινών δαπανών παραμένει πολύ χαμηλό 
(περίπου 10-15% των συνολικών δαπανών) 
και ότι η αρχή σύμφωνα με την οποία 
«έκαστος καλύπτει τις δικές του δαπάνες» 
αποτρέπει ακόμη περισσότερο τα κράτη 
μέλη από την ενεργό συμμετοχή· θεωρεί 
ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί η 
μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση των 
στρατιωτικών αποστολών·

Or. en

Τροπολογία 90
Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Valli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. αναγνωρίζει ότι οι στρατιωτικές 
επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται από τα 
κράτη μέλη εκτός του προϋπολογισμού της 
ΕΕ και ότι οι κοινές δαπάνες τους 
καλύπτονται από τον μηχανισμό Αθηνά· 
υπογραμμίζει ότι ο μηχανισμός Αθηνά έχει 
καίρια σημασία για την ταχεία ανάπτυξη 
των επιχειρήσεων αυτών και ότι συνιστά 
μέσο αλληλεγγύης μεταξύ κρατών μελών, 
καθώς και εξαιρετικά σημαντικό κίνητρο, 
ιδίως για τα κράτη που δεν έχουν επαρκείς 
χρηματοοικονομικούς πόρους, ώστε να 
συνεισφέρουν στις επιχειρήσεις ΚΠΑΑ· 
εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το ποσοστό των κοινών 
δαπανών παραμένει πολύ χαμηλό (περίπου 
10-15% των συνολικών δαπανών) και ότι η 

15. αναγνωρίζει ότι οι στρατιωτικές 
επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται από τα 
κράτη μέλη εκτός του προϋπολογισμού της 
ΕΕ και ότι οι κοινές δαπάνες τους 
καλύπτονται από τον μηχανισμό Αθηνά· 
υπογραμμίζει ότι ο μηχανισμός Αθηνά έχει 
καίρια σημασία για την ταχεία ανάπτυξη 
των επιχειρήσεων αυτών και ότι συνιστά 
μέσο αλληλεγγύης μεταξύ κρατών μελών, 
καθώς και εξαιρετικά σημαντικό κίνητρο, 
ιδίως για τα κράτη που δεν έχουν επαρκείς 
χρηματοοικονομικούς πόρους, ώστε να 
συνεισφέρουν στις επιχειρήσεις ΚΠΑΑ· 
εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το ποσοστό των κοινών 
δαπανών παραμένει πολύ χαμηλό (περίπου 
10-15% των συνολικών δαπανών) και ότι η 
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αρχή σύμφωνα με την οποία «έκαστος 
καλύπτει τις δικές του δαπάνες» αποτρέπει 
ακόμη περισσότερο τα κράτη μέλη από την 
ενεργό συμμετοχή· θεωρεί ότι θα πρέπει 
να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη 
χρηματοδότηση των στρατιωτικών 
αποστολών·

αρχή σύμφωνα με την οποία «έκαστος 
καλύπτει τις δικές του δαπάνες» αποτρέπει 
ακόμη περισσότερο τα κράτη μέλη από την 
ενεργό συμμετοχή·

Or. it

Τροπολογία 91
Angel Dzhambazki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. αναγνωρίζει ότι οι στρατιωτικές 
επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται από τα 
κράτη μέλη εκτός του προϋπολογισμού της 
ΕΕ και ότι οι κοινές δαπάνες τους 
καλύπτονται από τον μηχανισμό Αθηνά· 
υπογραμμίζει ότι ο μηχανισμός Αθηνά έχει 
καίρια σημασία για την ταχεία ανάπτυξη 
των επιχειρήσεων αυτών και ότι συνιστά 
μέσο αλληλεγγύης μεταξύ κρατών μελών, 
καθώς και εξαιρετικά σημαντικό κίνητρο, 
ιδίως για τα κράτη που δεν έχουν επαρκείς 
χρηματοοικονομικούς πόρους, ώστε να 
συνεισφέρουν στις επιχειρήσεις ΚΠΑΑ· 
εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το ποσοστό των κοινών 
δαπανών παραμένει πολύ χαμηλό (περίπου 
10-15% των συνολικών δαπανών) και ότι η 
αρχή σύμφωνα με την οποία «έκαστος 
καλύπτει τις δικές του δαπάνες» αποτρέπει 
ακόμη περισσότερο τα κράτη μέλη από την 
ενεργό συμμετοχή· θεωρεί ότι θα πρέπει 
να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη 
χρηματοδότηση των στρατιωτικών 
αποστολών·

15. αναγνωρίζει ότι οι στρατιωτικές 
επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται από τα 
κράτη μέλη εκτός του προϋπολογισμού της 
ΕΕ και ότι οι κοινές δαπάνες τους 
καλύπτονται από τον μηχανισμό Αθηνά· 
υπογραμμίζει ότι ο μηχανισμός Αθηνά έχει 
καίρια σημασία για την ταχεία ανάπτυξη 
των επιχειρήσεων αυτών και ότι συνιστά 
μέσο αλληλεγγύης μεταξύ κρατών μελών, 
καθώς και εξαιρετικά σημαντικό κίνητρο, 
ιδίως για τα κράτη που δεν έχουν επαρκείς 
χρηματοοικονομικούς πόρους, ώστε να 
συνεισφέρουν στις επιχειρήσεις ΚΠΑΑ· 
εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το ποσοστό των κοινών 
δαπανών παραμένει πολύ χαμηλό (περίπου 
10-15% των συνολικών δαπανών) και ότι η 
αρχή σύμφωνα με την οποία «έκαστος 
καλύπτει τις δικές του δαπάνες» αποτρέπει 
ακόμη περισσότερο τα κράτη μέλη από την 
ενεργό συμμετοχή· επιμένει ότι θα πρέπει 
να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη 
χρηματοδότηση των στρατιωτικών 
αποστολών, συμπεριλαμβανομένης της 
προπαρασκευαστικής φάσης, η οποία έχει 
καθοριστική σημασία για τη συνέχιση 
κάθε επιχείρησης· συνιστά, στο πλαίσιο 
του τρέχοντος οικονομικού έτους, να 
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διενεργηθεί ανάλυση και να υποβληθεί 
πρόταση σχετικά με τα απαραίτητα μέσα 
και τον σχετικό μηχανισμό εγγύησης·

Or. bg

Τροπολογία 92
Bas Belder, Charles Tannock, Bernd Kölmel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. αναγνωρίζει ότι οι στρατιωτικές 
επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται από τα 
κράτη μέλη εκτός του προϋπολογισμού της 
ΕΕ και ότι οι κοινές δαπάνες τους 
καλύπτονται από τον μηχανισμό Αθηνά· 
υπογραμμίζει ότι ο μηχανισμός Αθηνά έχει 
καίρια σημασία για την ταχεία ανάπτυξη 
των επιχειρήσεων αυτών και ότι συνιστά 
μέσο αλληλεγγύης μεταξύ κρατών μελών, 
καθώς και εξαιρετικά σημαντικό κίνητρο, 
ιδίως για τα κράτη που δεν έχουν επαρκείς 
χρηματοοικονομικούς πόρους, ώστε να 
συνεισφέρουν στις επιχειρήσεις ΚΠΑΑ· 
εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το ποσοστό των κοινών 
δαπανών παραμένει πολύ χαμηλό (περίπου 
10-15% των συνολικών δαπανών) και ότι η 
αρχή σύμφωνα με την οποία «έκαστος 
καλύπτει τις δικές του δαπάνες» αποτρέπει 
ακόμη περισσότερο τα κράτη μέλη από την 
ενεργό συμμετοχή· θεωρεί ότι θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη 
χρηματοδότηση των στρατιωτικών 
αποστολών·

15. αναγνωρίζει ότι οι στρατιωτικές 
επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται από τα 
κράτη μέλη εκτός του προϋπολογισμού της 
ΕΕ και ότι οι κοινές δαπάνες τους 
καλύπτονται από τον μηχανισμό Αθηνά· 
υπογραμμίζει ότι ο μηχανισμός Αθηνά έχει 
καίρια σημασία για την ταχεία ανάπτυξη 
των επιχειρήσεων αυτών και ότι συνιστά 
μέσο αλληλεγγύης μεταξύ κρατών μελών, 
καθώς και εξαιρετικά σημαντικό κίνητρο, 
ιδίως για τα κράτη που δεν έχουν επαρκείς 
χρηματοοικονομικούς πόρους, ώστε να 
συνεισφέρουν στις επιχειρήσεις ΚΠΑΑ· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι το ποσοστό των 
κοινών δαπανών παραμένει πολύ χαμηλό 
(περίπου 10-15% των συνολικών δαπανών) 
και ότι η αρχή σύμφωνα με την οποία 
«έκαστος καλύπτει τις δικές του δαπάνες» 
αποτρέπει ακόμη περισσότερο τα κράτη 
μέλη από την ενεργό συμμετοχή· θεωρεί 
ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί η 
μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση των 
στρατιωτικών αποστολών, με πλήρη 
σεβασμό στις αρμοδιότητες των κρατών 
μελών δυνάμει της αρχής της 
επικουρικότητας·

Or. en
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Τροπολογία 93
Ελευθέριος Συναδινός

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. αναγνωρίζει ότι οι στρατιωτικές 
επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται από τα 
κράτη μέλη εκτός του προϋπολογισμού της 
ΕΕ και ότι οι κοινές δαπάνες τους 
καλύπτονται από τον μηχανισμό Αθηνά· 
υπογραμμίζει ότι ο μηχανισμός Αθηνά έχει 
καίρια σημασία για την ταχεία ανάπτυξη 
των επιχειρήσεων αυτών και ότι συνιστά 
μέσο αλληλεγγύης μεταξύ κρατών μελών, 
καθώς και εξαιρετικά σημαντικό κίνητρο, 
ιδίως για τα κράτη που δεν έχουν επαρκείς 
χρηματοοικονομικούς πόρους, ώστε να 
συνεισφέρουν στις επιχειρήσεις ΚΠΑΑ· 
εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το ποσοστό των κοινών 
δαπανών παραμένει πολύ χαμηλό (περίπου 
10-15% των συνολικών δαπανών) και ότι η 
αρχή σύμφωνα με την οποία «έκαστος 
καλύπτει τις δικές του δαπάνες» αποτρέπει 
ακόμη περισσότερο τα κράτη μέλη από την 
ενεργό συμμετοχή· θεωρεί ότι θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη 
χρηματοδότηση των στρατιωτικών 
αποστολών·

15. αναγνωρίζει ότι οι στρατιωτικές 
επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται από τα 
κράτη μέλη εκτός του προϋπολογισμού της 
ΕΕ και ότι οι κοινές δαπάνες τους 
καλύπτονται από τον μηχανισμό Αθηνά· 
υπογραμμίζει ότι ο μηχανισμός Αθηνά έχει 
καίρια σημασία για την ταχεία ανάπτυξη 
των επιχειρήσεων αυτών και ότι συνιστά 
μέσο αλληλεγγύης μεταξύ κρατών μελών, 
καθώς και εξαιρετικά σημαντικό κίνητρο, 
ιδίως για τα κράτη που δεν έχουν επαρκείς 
χρηματοοικονομικούς πόρους, ώστε να 
συνεισφέρουν στις επιχειρήσεις ΚΠΑΑ· 
εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το ποσοστό των κοινών 
δαπανών παραμένει πολύ χαμηλό (περίπου 
10-15% των συνολικών δαπανών) και ότι η 
αρχή σύμφωνα με την οποία «έκαστος 
καλύπτει τις δικές του δαπάνες» αποτρέπει 
ακόμη περισσότερο τα κράτη μέλη από την 
ενεργό συμμετοχή· θεωρεί ότι θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη 
χρηματοδότηση των στρατιωτικών 
αποστολών κυρίως με την αύξηση 
της συνεισφοράς των οικονομικά 
ισχυρότερων κρατών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. el

Τροπολογία 94
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. αποδοκιμάζει, εν προκειμένω, το 16. διαπιστώνει, εν προκειμένω, ότι η 
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γεγονός ότι η επανεξέταση του μηχανισμού 
Αθήνα δεν παρήγαγε απτά αποτελέσματα, 
και καλεί το Συμβούλιο να επιληφθεί 
άμεσα του θέματος· υποστηρίζει, 
συγκεκριμένα, τη διεύρυνση των δαπανών 
που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του 
μηχανισμού Αθηνά όπως η 
προχρηματοδότηση ορισμένων δαπανών ή 
η στρατηγική μεταφορά μάχιμων μονάδων 
της ΕΕ· αναμένει μια τελική απόφαση επί 
των ζητημάτων αυτών στο επόμενο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την άμυνα·

επανεξέταση του μηχανισμού Αθήνα δεν 
παρήγαγε απτά αποτελέσματα· τάσσεται 
αναφανδόν κατά της διεύρυνσης των 
δαπανών που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο 
του μηχανισμού Αθηνά όπως η 
προχρηματοδότηση ορισμένων δαπανών ή 
η στρατηγική μεταφορά μάχιμων μονάδων 
της ΕΕ· αναμένει μια τελική απόφαση επί 
των ζητημάτων αυτών στο επόμενο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την άμυνα·

Or. de

Τροπολογία 95
Jens Geier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. αποδοκιμάζει, εν προκειμένω, το 
γεγονός ότι η επανεξέταση του 
μηχανισμού Αθήνα δεν παρήγαγε απτά 
αποτελέσματα, και καλεί το Συμβούλιο να 
επιληφθεί άμεσα του θέματος· 
υποστηρίζει, συγκεκριμένα, τη διεύρυνση 
των δαπανών που είναι επιλέξιμες στο 
πλαίσιο του μηχανισμού Αθηνά όπως η 
προχρηματοδότηση ορισμένων δαπανών 
ή η στρατηγική μεταφορά μάχιμων 
μονάδων της ΕΕ· αναμένει μια τελική 
απόφαση επί των ζητημάτων αυτών στο 
επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την 
άμυνα·

16. σημειώνει, εν προκειμένω, το γεγονός 
ότι η επανεξέταση του μηχανισμού Αθήνα 
δεν παρήγαγε απτά αποτελέσματα, και ότι 
το Συμβούλιο δεν προωθεί αυτήν τη 
μορφή συνεργασίας· υποστηρίζει, 
συγκεκριμένα, τη διεύρυνση των δαπανών 
που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του 
μηχανισμού Αθηνά· αναμένει να 
σημειωθεί πρόοδος επί των ζητημάτων 
αυτών στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
για την άμυνα·

Or. de

Τροπολογία 96
Nedzhmi Ali
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. αποδοκιμάζει, εν προκειμένω, το 
γεγονός ότι η επανεξέταση του 
μηχανισμού Αθήνα δεν παρήγαγε απτά 
αποτελέσματα, και καλεί το Συμβούλιο να 
επιληφθεί άμεσα του θέματος· 
υποστηρίζει, συγκεκριμένα, τη διεύρυνση 
των δαπανών που είναι επιλέξιμες στο 
πλαίσιο του μηχανισμού Αθηνά, όπως η 
προχρηματοδότηση ορισμένων δαπανών ή 
η στρατηγική μεταφορά μάχιμων μονάδων 
της ΕΕ· αναμένει μια τελική απόφαση επί 
των ζητημάτων αυτών στο επόμενο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την άμυνα·

16. αποδοκιμάζει, εν προκειμένω, το 
γεγονός ότι η επανεξέταση του 
μηχανισμού Αθήνα δεν παρήγαγε απτά 
αποτελέσματα, και καλεί το Συμβούλιο να 
επιληφθεί άμεσα του θέματος· 
υποστηρίζει, συγκεκριμένα, τη διεύρυνση 
των δαπανών που είναι επιλέξιμες στο 
πλαίσιο του μηχανισμού Αθηνά (όπως, για 
παράδειγμα, η προχρηματοδότηση 
ορισμένων δαπανών ή η στρατηγική 
μεταφορά μάχιμων μονάδων της ΕΕ) και 
την ενσωμάτωσή τους στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· αναμένει μια τελική απόφαση επί 
των ζητημάτων αυτών στο επόμενο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την άμυνα·

Or. en

Τροπολογία 97
Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. αποδοκιμάζει, εν προκειμένω, το 
γεγονός ότι η επανεξέταση του 
μηχανισμού Αθήνα δεν παρήγαγε απτά 
αποτελέσματα, και καλεί το Συμβούλιο να 
επιληφθεί άμεσα του θέματος· 
υποστηρίζει, συγκεκριμένα, τη διεύρυνση 
των δαπανών που είναι επιλέξιμες στο 
πλαίσιο του μηχανισμού Αθηνά όπως η 
προχρηματοδότηση ορισμένων δαπανών ή 
η στρατηγική μεταφορά μάχιμων μονάδων 
της ΕΕ· αναμένει μια τελική απόφαση επί 
των ζητημάτων αυτών στο επόμενο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την άμυνα·

16. αποδοκιμάζει, εν προκειμένω, το 
γεγονός ότι η επανεξέταση του 
μηχανισμού Αθήνα δεν παρήγαγε απτά 
αποτελέσματα, και καλεί το Συμβούλιο να 
επιληφθεί άμεσα του θέματος· καλεί το 
Ηνωμένο Βασίλειο να σταματήσει να 
θέτει εμπόδια στη μεταρρυθμιστική 
διαδικασία· καλεί εν τω μεταξύ το 
Συμβούλιο να επαναφέρει την 
παρελθούσα πρακτική της που συνίστατο 
γενικά στην ετήσια ενεργοποίηση της 
χρηματοδότησης των εξόδων μεταφοράς 
και του κόστους ανάπτυξης για 
πολυεθνικά στρατηγεία ομάδων δράσης 
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που επιβαρύνουν τον μηχανισμό Αθηνά 
(παράρτημα ΙΙΙ-Β της απόφασης 
2011/871/CFSP του Συμβουλίου)·
υποστηρίζει, συγκεκριμένα, τη διεύρυνση 
των κοινών δαπανών που είναι επιλέξιμες 
στο πλαίσιο του μηχανισμού Αθηνά όπως 
η προχρηματοδότηση ορισμένων δαπανών 
ή η στρατηγική μεταφορά μάχιμων 
μονάδων της ΕΕ, ούτως ώστε να δοθεί η 
δυνατότητα σε περισσότερα κράτη μέλη 
να συνεισφέρουν πόρους στις 
στρατιωτικές επιχειρήσεις ΚΠΑΑ· 
αναμένει μια τελική απόφαση επί των 
ζητημάτων αυτών στο επόμενο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο για την άμυνα·

Or. en

Τροπολογία 98
Arnaud Danjean, Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. αποδοκιμάζει, εν προκειμένω, το 
γεγονός ότι η επανεξέταση του 
μηχανισμού Αθήνα δεν παρήγαγε απτά 
αποτελέσματα, και καλεί το Συμβούλιο να 
επιληφθεί άμεσα του θέματος· 
υποστηρίζει, συγκεκριμένα, τη διεύρυνση 
των δαπανών που είναι επιλέξιμες στο 
πλαίσιο του μηχανισμού Αθηνά όπως η 
προχρηματοδότηση ορισμένων δαπανών ή 
η στρατηγική μεταφορά μάχιμων μονάδων 
της ΕΕ· αναμένει μια τελική απόφαση επί 
των ζητημάτων αυτών στο επόμενο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την άμυνα·

16. αποδοκιμάζει, εν προκειμένω, το 
γεγονός ότι η επανεξέταση του 
μηχανισμού Αθήνα δεν παρήγαγε απτά 
αποτελέσματα, και καλεί το Συμβούλιο να 
επιληφθεί άμεσα του θέματος· 
υποστηρίζει, συγκεκριμένα, τη διεύρυνση 
των δαπανών που είναι επιλέξιμες στο 
πλαίσιο του μηχανισμού Αθηνά όπως η 
προχρηματοδότηση ορισμένων δαπανών, η 
αυτόματη χρηματοδότηση των δαπανών 
ανάπτυξης επιχειρήσεων και αποστολών 
ΚΠΑΑ (υποδομές για τη στέγαση των 
δυνάμεων, δαπάνες που σχετίζονται με 
τον προσδιορισμό των σημείων εισόδου 
των δυνάμεων στο θέατρο των 
επιχειρήσεων και αποθέματα ασφαλείας 
τροφίμων και καυσίμων εάν κρίνεται 
απαραίτητο) ή η στρατηγική μεταφορά 
μάχιμων μονάδων της ΕΕ· αναμένει μια 
τελική απόφαση επί των ζητημάτων αυτών 
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στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για 
την άμυνα·

Or. en

Τροπολογία 99
Gérard Deprez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. αποδοκιμάζει, εν προκειμένω, το 
γεγονός ότι η επανεξέταση του 
μηχανισμού Αθήνα δεν παρήγαγε απτά 
αποτελέσματα, και καλεί το Συμβούλιο να 
επιληφθεί άμεσα του θέματος· 
υποστηρίζει, συγκεκριμένα, τη διεύρυνση 
των δαπανών που είναι επιλέξιμες στο 
πλαίσιο του μηχανισμού Αθηνά όπως η 
προχρηματοδότηση ορισμένων δαπανών ή 
η στρατηγική μεταφορά μάχιμων μονάδων 
της ΕΕ· αναμένει μια τελική απόφαση επί 
των ζητημάτων αυτών στο επόμενο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την άμυνα·

16. αποδοκιμάζει, εν προκειμένω, το 
γεγονός ότι η επανεξέταση του 
μηχανισμού Αθήνα δεν παρήγαγε απτά 
αποτελέσματα, και καλεί το Συμβούλιο να 
επιληφθεί άμεσα του θέματος· υπενθυμίζει 
ότι, σύμφωνα με το άρθρο 43 της 
απόφασης 2011/871/ΚΕΠΠΑ του 
Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2011 
για τη δημιουργία του μηχανισμού Αθήνα, 
θα πρέπει να πραγματοποιείται 
αναθεώρηση της απόφασης και των 
παραρτημάτων της τουλάχιστον κάθε 
τρία χρόνια και δεδομένου ότι η 
τελευταία αναθεώρηση 
πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του 
δεύτερου εξαμήνου του 2011, η επόμενη 
αναθεώρηση θα πρέπει βάσει του νόμου 
να πραγματοποιηθεί το δεύτερο εξάμηνο 
του 2014· υποστηρίζει, συγκεκριμένα, τη 
διεύρυνση των δαπανών που είναι 
επιλέξιμες στο πλαίσιο του μηχανισμού 
Αθηνά όπως η προχρηματοδότηση 
ορισμένων δαπανών ή η στρατηγική 
μεταφορά μάχιμων μονάδων της ΕΕ· 
αναμένει μια τελική απόφαση επί των 
ζητημάτων αυτών στο επόμενο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο για την άμυνα·

Or. fr
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Τροπολογία 100
Angel Dzhambazki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. αποδοκιμάζει, εν προκειμένω, το 
γεγονός ότι η επανεξέταση του 
μηχανισμού Αθήνα δεν παρήγαγε απτά 
αποτελέσματα, και καλεί το Συμβούλιο να 
επιληφθεί άμεσα του θέματος· 
υποστηρίζει, συγκεκριμένα, τη διεύρυνση 
των δαπανών που είναι επιλέξιμες στο 
πλαίσιο του μηχανισμού Αθηνά όπως η 
προχρηματοδότηση ορισμένων δαπανών ή 
η στρατηγική μεταφορά μάχιμων μονάδων 
της ΕΕ· αναμένει μια τελική απόφαση επί 
των ζητημάτων αυτών στο επόμενο
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την άμυνα·

16. αποδοκιμάζει, εν προκειμένω, το 
γεγονός ότι η επανεξέταση του 
μηχανισμού Αθήνα δεν παρήγαγε απτά 
αποτελέσματα, και καλεί το Συμβούλιο να 
επιληφθεί άμεσα του θέματος· 
υποστηρίζει, συγκεκριμένα, τη διεύρυνση 
των δαπανών που είναι επιλέξιμες στο 
πλαίσιο του μηχανισμού Αθηνά όπως η 
προχρηματοδότηση ορισμένων δαπανών ή 
η στρατηγική μεταφορά μάχιμων μονάδων 
της ΕΕ· επιμένει ότι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο για την άμυνα θα πρέπει να 
λάβει τελική απόφαση επί των ζητημάτων 
αυτών κατά την επόμενη συνεδρίασή του·
τονίζει ότι η αναβολή της τελικής 
απόφασης θέτει σε κίνδυνο την εφαρμογή 
των απαραίτητων αλλαγών στον τομέα 
της ασφάλειας και της ευρωπαϊκής 
άμυνας·

Or. bg

Τροπολογία 101
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. υποστηρίζει πρωτοβουλίες για τη 
διερεύνηση της δυνατότητας 
προσέλκυσης και διαχείρισης 
χρηματοδοτικών συνεισφορών από τρίτες 
χώρες ή διεθνείς οργανισμούς εντός του 
πλαισίου του μηχανισμού Αθηνά, αλλά 
προειδοποιεί ενάντια σε τυχόν 
συνεισφορά από τον προϋπολογισμό της 

διαγράφεται
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ΕΕ, η οποία ενέχει τον κίνδυνο να 
επιφέρει επιζήμια αποτελέσματα στη 
χρηματοδότηση μη στρατιωτικών 
αποστολών· τάσσεται, επίσης, υπέρ της 
επιλογής της από κοινού 
χρηματοδότησης, στο πλαίσιο της οποίας 
ένας μικρός αριθμός συμμετεχουσών 
χώρων θα χρηματοδοτούν ορισμένες 
επιχειρησιακές δαπάνες των αποστολών, 
υπό τον όρο ότι οι συνεισφορές τους θα 
τελούν υπό τη διαχείριση του μηχανισμού 
Αθηνά και ότι θα συμπληρώνουν και δεν 
θα υποκαθιστούν τις κοινές δαπάνες·

Or. de

Τροπολογία 102
Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Valli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. υποστηρίζει πρωτοβουλίες για τη 
διερεύνηση της δυνατότητας 
προσέλκυσης και διαχείρισης 
χρηματοδοτικών συνεισφορών από τρίτες 
χώρες ή διεθνείς οργανισμούς εντός του 
πλαισίου του μηχανισμού Αθηνά, αλλά
προειδοποιεί ενάντια σε τυχόν συνεισφορά 
από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, η οποία 
ενέχει τον κίνδυνο να επιφέρει επιζήμια 
αποτελέσματα στη χρηματοδότηση μη 
στρατιωτικών αποστολών· τάσσεται, 
επίσης, υπέρ της επιλογής της από κοινού 
χρηματοδότησης, στο πλαίσιο της οποίας 
ένας μικρός αριθμός συμμετεχουσών 
χώρων θα χρηματοδοτούν ορισμένες 
επιχειρησιακές δαπάνες των αποστολών, 
υπό τον όρο ότι οι συνεισφορές τους θα 
τελούν υπό τη διαχείριση του μηχανισμού 
Αθηνά και ότι θα συμπληρώνουν και δεν 
θα υποκαθιστούν τις κοινές δαπάνες·

17. προειδοποιεί ενάντια σε τυχόν 
συνεισφορά από τον προϋπολογισμό της 
ΕΕ, η οποία ενέχει τον κίνδυνο να επιφέρει 
επιζήμια αποτελέσματα στη 
χρηματοδότηση μη στρατιωτικών 
αποστολών· τάσσεται, επίσης, υπέρ της 
επιλογής της από κοινού χρηματοδότησης, 
στο πλαίσιο της οποίας ένας μικρός 
αριθμός συμμετεχουσών χώρων θα 
χρηματοδοτούν ορισμένες επιχειρησιακές 
δαπάνες των αποστολών, υπό τον όρο ότι 
οι συνεισφορές τους θα τελούν υπό τη 
διαχείριση του μηχανισμού Αθηνά και ότι 
θα συμπληρώνουν και δεν θα 
υποκαθιστούν τις κοινές δαπάνες·

Or. it
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Τροπολογία 103
Jens Geier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. υποστηρίζει πρωτοβουλίες για τη 
διερεύνηση της δυνατότητας 
προσέλκυσης και διαχείρισης 
χρηματοδοτικών συνεισφορών από τρίτες 
χώρες ή διεθνείς οργανισμούς εντός του 
πλαισίου του μηχανισμού Αθηνά, αλλά 
προειδοποιεί ενάντια σε τυχόν συνεισφορά 
από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, η οποία 
ενέχει τον κίνδυνο να επιφέρει επιζήμια 
αποτελέσματα στη χρηματοδότηση μη 
στρατιωτικών αποστολών· τάσσεται, 
επίσης, υπέρ της επιλογής της από κοινού 
χρηματοδότησης, στο πλαίσιο της οποίας 
ένας μικρός αριθμός συμμετεχουσών 
χώρων θα χρηματοδοτούν ορισμένες 
επιχειρησιακές δαπάνες των αποστολών, 
υπό τον όρο ότι οι συνεισφορές τους θα 
τελούν υπό τη διαχείριση του μηχανισμού 
Αθηνά και ότι θα συμπληρώνουν και δεν 
θα υποκαθιστούν τις κοινές δαπάνες·

17. προειδοποιεί ενάντια σε τυχόν 
συνεισφορά από τον προϋπολογισμό της 
ΕΕ, η οποία ενέχει τον κίνδυνο να επιφέρει 
επιζήμια αποτελέσματα στη 
χρηματοδότηση μη στρατιωτικών 
αποστολών· τάσσεται, επίσης, υπέρ της 
επιλογής της από κοινού χρηματοδότησης, 
στο πλαίσιο της οποίας ένας μικρός 
αριθμός συμμετεχουσών χώρων θα 
χρηματοδοτούν ορισμένες επιχειρησιακές 
δαπάνες των αποστολών, υπό τον όρο ότι 
οι συνεισφορές τους θα τελούν υπό τη 
διαχείριση του μηχανισμού Αθηνά και ότι 
θα συμπληρώνουν και δεν θα 
υποκαθιστούν τις κοινές δαπάνες·

Or. de

Τροπολογία 104
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. υποστηρίζει πρωτοβουλίες για τη 
διερεύνηση της δυνατότητας προσέλκυσης 
και διαχείρισης χρηματοδοτικών 
συνεισφορών από τρίτες χώρες ή διεθνείς 
οργανισμούς εντός του πλαισίου του 

17. υποστηρίζει πρωτοβουλίες για τη 
διερεύνηση της δυνατότητας προσέλκυσης 
και διαχείρισης χρηματοδοτικών 
συνεισφορών από τρίτες χώρες ή διεθνείς 
οργανισμούς εντός του πλαισίου του 
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μηχανισμού Αθηνά, αλλά προειδοποιεί 
ενάντια σε τυχόν συνεισφορά από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ, η οποία ενέχει 
τον κίνδυνο να επιφέρει επιζήμια 
αποτελέσματα στη χρηματοδότηση μη 
στρατιωτικών αποστολών· τάσσεται, 
επίσης, υπέρ της επιλογής της από κοινού 
χρηματοδότησης, στο πλαίσιο της οποίας 
ένας μικρός αριθμός συμμετεχουσών 
χώρων θα χρηματοδοτούν ορισμένες 
επιχειρησιακές δαπάνες των αποστολών, 
υπό τον όρο ότι οι συνεισφορές τους θα 
τελούν υπό τη διαχείριση του μηχανισμού 
Αθηνά και ότι θα συμπληρώνουν και δεν 
θα υποκαθιστούν τις κοινές δαπάνες·

μηχανισμού Αθηνά· τάσσεται, επίσης, 
υπέρ της επιλογής της από κοινού 
χρηματοδότησης, στο πλαίσιο της οποίας 
ένας μικρός αριθμός συμμετεχουσών 
χώρων θα χρηματοδοτούν ορισμένες 
επιχειρησιακές δαπάνες των αποστολών, 
υπό τον όρο ότι οι συνεισφορές τους θα 
τελούν υπό τη διαχείριση του μηχανισμού 
Αθηνά και ότι θα συμπληρώνουν και δεν 
θα υποκαθιστούν τις κοινές δαπάνες·

Or. en

Τροπολογία 105
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υπενθυμίζει ότι στη Συνθήκη της 
Λισαβόνας προβλέπονται νέες διατάξεις 
σχετικά με την ΚΠΑΑ, τις οποίες η ΕΕ 
δεν έχει ακόμη αξιοποιήσει· ενθαρρύνει 
το Συμβούλιο να χρησιμοποιήσει το άρθρο 
44 της ΣΕΕ, παρέχοντας τη δυνατότητα σε 
ομάδες πρόθυμων κρατών μελών να 
προβαίνουν στην εκτέλεση αποστολών 
ΚΠΑΑ· φρονεί ότι οι ad hoc 
χρηματοδοτικοί μηχανισμοί για 
στρατιωτικές επιχειρήσεις πρέπει να 
καλύπτουν περισσότερες από τις 
παραδοσιακές κοινές δαπάνες που 
επιστρέφονται από τον μηχανισμό Αθηνά·

18. καταδικάζει το γεγονός ότι στη 
Συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπονται 
νέες διατάξεις σχετικά με την ΚΠΑΑ· 
συνιστά στο Συμβούλιο να μην 
χρησιμοποιήσει το άρθρο 44 της ΣΕΕ, 
παρέχοντας τη δυνατότητα σε ομάδες 
πρόθυμων κρατών μελών να προβαίνουν 
στην εκτέλεση αποστολών ΚΠΑΑ· 
καταδικάζει τους ad hoc 
χρηματοδοτικούς μηχανισμούς για 
στρατιωτικές επιχειρήσεις·

Or. de
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Τροπολογία 106
Jens Geier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υπενθυμίζει ότι στη Συνθήκη της 
Λισαβόνας προβλέπονται νέες διατάξεις 
σχετικά με την ΚΠΑΑ, τις οποίες η ΕΕ δεν 
έχει ακόμη αξιοποιήσει· ενθαρρύνει το 
Συμβούλιο να χρησιμοποιήσει το άρθρο 44 
της ΣΕΕ, παρέχοντας τη δυνατότητα σε 
ομάδες πρόθυμων κρατών μελών να 
προβαίνουν στην εκτέλεση αποστολών 
ΚΠΑΑ· φρονεί ότι οι ad hoc 
χρηματοδοτικοί μηχανισμοί για
στρατιωτικές επιχειρήσεις πρέπει να 
καλύπτουν περισσότερες από τις 
παραδοσιακές κοινές δαπάνες που 
επιστρέφονται από τον μηχανισμό Αθηνά·

18. υπενθυμίζει ότι στη Συνθήκη της 
Λισαβόνας προβλέπονται νέες διατάξεις 
σχετικά με την ΚΠΑΑ, τις οποίες η ΕΕ δεν 
έχει ακόμη αξιοποιήσει· ενθαρρύνει το 
Συμβούλιο να χρησιμοποιήσει το άρθρο 44 
της ΣΕΕ, παρέχοντας τη δυνατότητα σε 
ομάδες πρόθυμων κρατών μελών να 
προβαίνουν στην εκτέλεση αποστολών 
ΚΠΑΑ·

Or. de

Τροπολογία 107
Doru-Claudian Frunzulică

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υπενθυμίζει ότι στη Συνθήκη της 
Λισαβόνας προβλέπονται νέες διατάξεις 
σχετικά με την ΚΠΑΑ, τις οποίες η ΕΕ δεν 
έχει ακόμη αξιοποιήσει· ενθαρρύνει το 
Συμβούλιο να χρησιμοποιήσει το άρθρο 44 
της ΣΕΕ, παρέχοντας τη δυνατότητα σε 
ομάδες πρόθυμων κρατών μελών να 
προβαίνουν στην εκτέλεση αποστολών 
ΚΠΑΑ· φρονεί ότι οι ad hoc 
χρηματοδοτικοί μηχανισμοί για 
στρατιωτικές επιχειρήσεις πρέπει να 
καλύπτουν περισσότερες από τις 
παραδοσιακές κοινές δαπάνες που 

18. υπενθυμίζει ότι στη Συνθήκη της 
Λισαβόνας προβλέπονται νέες διατάξεις 
σχετικά με την ΚΠΑΑ, τις οποίες η ΕΕ δεν 
έχει ακόμη αξιοποιήσει· ενθαρρύνει το 
Συμβούλιο να χρησιμοποιήσει το άρθρο 44 
της ΣΕΕ, παρέχοντας τη δυνατότητα σε 
ομάδες πρόθυμων κρατών μελών να 
προβαίνουν στην εκτέλεση αποστολών 
ΚΠΑΑ· φρονεί ότι υφίσταται επείγουσα 
ανάγκη για μια ταχύτερη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων· φρονεί ότι οι ad hoc 
χρηματοδοτικοί μηχανισμοί για 
στρατιωτικές επιχειρήσεις πρέπει να 
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επιστρέφονται από τον μηχανισμό Αθηνά· καλύπτουν περισσότερες από τις 
παραδοσιακές κοινές δαπάνες που 
επιστρέφονται από τον μηχανισμό Αθηνά·

Or. en

Τροπολογία 108
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί το Συμβούλιο να δρομολογήσει 
τη συγκρότηση ενός ταμείου εκκίνησης 
(όπως προβλέπεται στο άρθρο 41 
παράγραφος 3 της ΣΕΕ) για την 
επείγουσα χρηματοδότηση των αρχικών 
σταδίων των στρατιωτικών 
επιχειρήσεων, το οποίο θα μπορούσε 
επίσης να χρησιμοποιηθεί ως ισχυρό 
εργαλείο για ανάπτυξη ικανοτήτων· 
σημειώνει ότι, ενώ οι μη στρατιωτικές 
αποστολές επωφελούνται από ειδικό 
προϋπολογισμό για προπαρασκευαστικά 
μέτρα, η ανάπτυξη και η 
αποτελεσματικότητα των στρατιωτικών 
αποστολών θα εξακολουθήσει να 
παρεμποδίζεται σε διαρθρωτικό επίπεδο, 
όσο δεν αξιοποιείται η δυνατότητα αυτή· 
ενθαρρύνει σθεναρά τα κράτη μέλη να 
συμμετέχουν στη μόνιμη διαρθρωμένη 
συνεργασία που προβλέπεται στο άρθρο 
46 της ΣΕΕ, με την οποία θα μπορούσε 
επίσης να ενισχυθεί σημαντικά η 
ικανότητα ταχείας αντίδρασης της ΕΕ·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 109
Jens Geier
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί το Συμβούλιο να δρομολογήσει 
τη συγκρότηση ενός ταμείου εκκίνησης 
(όπως προβλέπεται στο άρθρο 41 
παράγραφος 3 της ΣΕΕ) για την 
επείγουσα χρηματοδότηση των αρχικών 
σταδίων των στρατιωτικών 
επιχειρήσεων, το οποίο θα μπορούσε
επίσης να χρησιμοποιηθεί ως ισχυρό 
εργαλείο για ανάπτυξη ικανοτήτων· 
σημειώνει ότι, ενώ οι μη στρατιωτικές 
αποστολές επωφελούνται από ειδικό 
προϋπολογισμό για προπαρασκευαστικά 
μέτρα, η ανάπτυξη και η 
αποτελεσματικότητα των στρατιωτικών 
αποστολών θα εξακολουθήσει να 
παρεμποδίζεται σε διαρθρωτικό επίπεδο, 
όσο δεν αξιοποιείται η δυνατότητα αυτή· 
ενθαρρύνει σθεναρά τα κράτη μέλη να 
συμμετέχουν στη μόνιμη διαρθρωμένη 
συνεργασία που προβλέπεται στο άρθρο 
46 της ΣΕΕ, με την οποία θα μπορούσε 
επίσης να ενισχυθεί σημαντικά η 
ικανότητα ταχείας αντίδρασης της ΕΕ·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 110
Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Valli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί το Συμβούλιο να δρομολογήσει 
τη συγκρότηση ενός ταμείου εκκίνησης 
(όπως προβλέπεται στο άρθρο 41 
παράγραφος 3 της ΣΕΕ) για την 
επείγουσα χρηματοδότηση των αρχικών 
σταδίων των στρατιωτικών 
επιχειρήσεων, το οποίο θα μπορούσε 

19. σημειώνει ότι, ενώ οι μη στρατιωτικές 
αποστολές επωφελούνται από ειδικό 
προϋπολογισμό για προπαρασκευαστικά 
μέτρα, η ανάπτυξη και η 
αποτελεσματικότητα των στρατιωτικών 
αποστολών θα εξακολουθήσει να 
παρεμποδίζεται σε διαρθρωτικό επίπεδο, 
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επίσης να χρησιμοποιηθεί ως ισχυρό 
εργαλείο για ανάπτυξη ικανοτήτων·
σημειώνει ότι, ενώ οι μη στρατιωτικές 
αποστολές επωφελούνται από ειδικό 
προϋπολογισμό για προπαρασκευαστικά 
μέτρα, η ανάπτυξη και η 
αποτελεσματικότητα των στρατιωτικών 
αποστολών θα εξακολουθήσει να 
παρεμποδίζεται σε διαρθρωτικό επίπεδο, 
όσο δεν αξιοποιείται η δυνατότητα αυτή· 
ενθαρρύνει σθεναρά τα κράτη μέλη να 
συμμετέχουν στη μόνιμη διαρθρωμένη 
συνεργασία που προβλέπεται στο άρθρο 46 
της ΣΕΕ, με την οποία θα μπορούσε επίσης 
να ενισχυθεί σημαντικά η ικανότητα 
ταχείας αντίδρασης της ΕΕ·

όσο δεν αξιοποιείται η δυνατότητα αυτή· 
ενθαρρύνει σθεναρά τα κράτη μέλη να 
συμμετέχουν στη μόνιμη διαρθρωμένη 
συνεργασία που προβλέπεται στο άρθρο 46 
της ΣΕΕ, με την οποία θα μπορούσε επίσης 
να ενισχυθεί σημαντικά η ικανότητα 
ταχείας αντίδρασης της ΕΕ·

Or. it

Τροπολογία 111
Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί το Συμβούλιο να δρομολογήσει 
τη συγκρότηση ενός ταμείου εκκίνησης 
(όπως προβλέπεται στο άρθρο 41 
παράγραφος 3 της ΣΕΕ) για την επείγουσα 
χρηματοδότηση των αρχικών σταδίων των 
στρατιωτικών επιχειρήσεων, το οποίο θα 
μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί ως 
ισχυρό εργαλείο για ανάπτυξη ικανοτήτων· 
σημειώνει ότι, ενώ οι μη στρατιωτικές 
αποστολές επωφελούνται από ειδικό 
προϋπολογισμό για προπαρασκευαστικά 
μέτρα, η ανάπτυξη και η 
αποτελεσματικότητα των στρατιωτικών 
αποστολών θα εξακολουθήσει να 
παρεμποδίζεται σε διαρθρωτικό επίπεδο, 
όσο δεν αξιοποιείται η δυνατότητα αυτή· 
ενθαρρύνει σθεναρά τα κράτη μέλη να 
συμμετέχουν στη μόνιμη διαρθρωμένη 
συνεργασία που προβλέπεται στο άρθρο 46 

19. καλεί το Συμβούλιο να δρομολογήσει 
τη συγκρότηση ενός ταμείου εκκίνησης 
(όπως προβλέπεται στο άρθρο 41 
παράγραφος 3 της ΣΕΕ) για την επείγουσα 
χρηματοδότηση των αρχικών σταδίων των 
στρατιωτικών επιχειρήσεων, το οποίο θα 
μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί ως 
ισχυρό εργαλείο για ανάπτυξη ικανοτήτων· 
ζητεί από το Συμβούλιο να υποβάλει 
πρόταση σχετικά με μια ταχεία 
διαδικασία διαβούλευσης με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε καταστάσεις 
κρίσεων· σημειώνει ότι, ενώ οι μη 
στρατιωτικές αποστολές επωφελούνται 
από ειδικό προϋπολογισμό για 
προπαρασκευαστικά μέτρα, η ανάπτυξη 
και η αποτελεσματικότητα των 
στρατιωτικών αποστολών θα 
εξακολουθήσει να παρεμποδίζεται σε 



AM\1052353EL.doc 75/88 PE549.454v01-00

EL

της ΣΕΕ, με την οποία θα μπορούσε επίσης 
να ενισχυθεί σημαντικά η ικανότητα 
ταχείας αντίδρασης της ΕΕ·

διαρθρωτικό επίπεδο, όσο δεν αξιοποιείται 
η δυνατότητα αυτή· ενθαρρύνει σθεναρά 
τα κράτη μέλη να συμμετέχουν στη μόνιμη 
διαρθρωμένη συνεργασία που προβλέπεται 
στο άρθρο 46 της ΣΕΕ, με την οποία θα 
μπορούσε επίσης να ενισχυθεί σημαντικά η 
ικανότητα ταχείας αντίδρασης της ΕΕ· εν 
προκειμένω, εκφράζει τη λύπη του για 
την έλλειψη ουσίας που διαπίστωσε στο 
πλαίσιο πολιτικής για τη συστηματική και 
μακροπρόθεσμη αμυντική συνεργασία 
του Συμβουλίου, το οποίο ψηφίστηκε στις 
18 Νοεμβρίου 2014, δεδομένου ότι το 
έγγραφο απλώς περιγράφει τις τρέχουσες 
πρακτικές· ως εκ τούτου, ζητεί από την 
Επιτροπή να υποβάλει την αναγκαία 
πρόταση για τη διευκρίνιση των τρόπων 
με τους οποίους ο προϋπολογισμός της 
ΕΕ μπορεί να διευκολύνει τη θέσπιση της 
μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας 
(PESCO) και το έργο της στρατιωτικής 
συνεργασίας σε καιρούς ειρήνης στο 
πλαίσιο της PESCO·

Or. en

Τροπολογία 112
Angel Dzhambazki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί το Συμβούλιο να δρομολογήσει 
τη συγκρότηση ενός ταμείου εκκίνησης 
(όπως προβλέπεται στο άρθρο 41 
παράγραφος 3 της ΣΕΕ) για την επείγουσα 
χρηματοδότηση των αρχικών σταδίων των 
στρατιωτικών επιχειρήσεων, το οποίο θα 
μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί ως 
ισχυρό εργαλείο για ανάπτυξη ικανοτήτων· 
σημειώνει ότι, ενώ οι μη στρατιωτικές 
αποστολές επωφελούνται από ειδικό 
προϋπολογισμό για προπαρασκευαστικά 
μέτρα, η ανάπτυξη και η 

19. καλεί το Συμβούλιο να δρομολογήσει, 
εντός του έτους, τη συγκρότηση ενός 
ταμείου εκκίνησης (όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 41 παράγραφος 3 της ΣΕΕ) για την 
επείγουσα χρηματοδότηση των αρχικών 
σταδίων των στρατιωτικών επιχειρήσεων, 
το οποίο θα μπορούσε επίσης να 
χρησιμοποιηθεί ως ισχυρό εργαλείο για 
ανάπτυξη ικανοτήτων· σημειώνει ότι, ενώ 
οι μη στρατιωτικές αποστολές 
επωφελούνται από ειδικό προϋπολογισμό 
για προπαρασκευαστικά μέτρα, η 
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αποτελεσματικότητα των στρατιωτικών 
αποστολών θα εξακολουθήσει να 
παρεμποδίζεται σε διαρθρωτικό επίπεδο, 
όσο δεν αξιοποιείται η δυνατότητα αυτή· 
ενθαρρύνει σθεναρά τα κράτη μέλη να 
συμμετέχουν στη μόνιμη διαρθρωμένη 
συνεργασία που προβλέπεται στο άρθρο 46 
της ΣΕΕ, με την οποία θα μπορούσε επίσης 
να ενισχυθεί σημαντικά η ικανότητα 
ταχείας αντίδρασης της ΕΕ·

ανάπτυξη και η αποτελεσματικότητα των 
στρατιωτικών αποστολών θα 
εξακολουθήσει να παρεμποδίζεται σε 
διαρθρωτικό επίπεδο, όσο δεν αξιοποιείται 
η δυνατότητα αυτή· ενθαρρύνει σθεναρά 
τα κράτη μέλη να συμμετέχουν στη μόνιμη 
διαρθρωμένη συνεργασία που προβλέπεται 
στο άρθρο 46 της ΣΕΕ, με την οποία θα 
μπορούσε επίσης να ενισχυθεί σημαντικά η 
ικανότητα ταχείας αντίδρασης της ΕΕ·

Or. bg

Τροπολογία 113
Doru-Claudian Frunzulică

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί το Συμβούλιο να δρομολογήσει 
τη συγκρότηση ενός ταμείου εκκίνησης 
(όπως προβλέπεται στο άρθρο 41 
παράγραφος 3 της ΣΕΕ) για την επείγουσα 
χρηματοδότηση των αρχικών σταδίων των 
στρατιωτικών επιχειρήσεων, το οποίο θα 
μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί ως 
ισχυρό εργαλείο για ανάπτυξη ικανοτήτων· 
σημειώνει ότι, ενώ οι μη στρατιωτικές 
αποστολές επωφελούνται από ειδικό 
προϋπολογισμό για προπαρασκευαστικά 
μέτρα, η ανάπτυξη και η 
αποτελεσματικότητα των στρατιωτικών 
αποστολών θα εξακολουθήσει να 
παρεμποδίζεται σε διαρθρωτικό επίπεδο, 
όσο δεν αξιοποιείται η δυνατότητα αυτή· 
ενθαρρύνει σθεναρά τα κράτη μέλη να 
συμμετέχουν στη μόνιμη διαρθρωμένη 
συνεργασία που προβλέπεται στο άρθρο 46 
της ΣΕΕ, με την οποία θα μπορούσε επίσης 
να ενισχυθεί σημαντικά η ικανότητα 
ταχείας αντίδρασης της ΕΕ·

19. καλεί το Συμβούλιο να δρομολογήσει 
το συντομότερο δυνατόν τη συγκρότηση 
ενός ταμείου εκκίνησης (όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 41 παράγραφος 3 της ΣΕΕ) για 
την επείγουσα και ταχεία χρηματοδότηση 
των αρχικών σταδίων των στρατιωτικών 
επιχειρήσεων, το οποίο θα μπορούσε 
επίσης να χρησιμοποιηθεί ως ισχυρό 
εργαλείο για ανάπτυξη ικανοτήτων· 
σημειώνει ότι, ενώ οι μη στρατιωτικές 
αποστολές επωφελούνται από ειδικό 
προϋπολογισμό για προπαρασκευαστικά 
μέτρα, η ανάπτυξη και η 
αποτελεσματικότητα των στρατιωτικών 
αποστολών θα εξακολουθήσει να 
παρεμποδίζεται σε διαρθρωτικό επίπεδο, 
όσο δεν αξιοποιείται η δυνατότητα αυτή· 
ενθαρρύνει σθεναρά τα κράτη μέλη να 
συμμετέχουν στη μόνιμη διαρθρωμένη 
συνεργασία που προβλέπεται στο άρθρο 46 
της ΣΕΕ, με την οποία θα μπορούσε επίσης 
να ενισχυθεί σημαντικά η ικανότητα 
ταχείας αντίδρασης της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 114
Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί το Συμβούλιο να δρομολογήσει 
τη συγκρότηση ενός ταμείου εκκίνησης 
(όπως προβλέπεται στο άρθρο 41 
παράγραφος 3 της ΣΕΕ) για την επείγουσα 
χρηματοδότηση των αρχικών σταδίων των 
στρατιωτικών επιχειρήσεων, το οποίο θα 
μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί ως 
ισχυρό εργαλείο για ανάπτυξη ικανοτήτων· 
σημειώνει ότι, ενώ οι μη στρατιωτικές 
αποστολές επωφελούνται από ειδικό 
προϋπολογισμό για προπαρασκευαστικά 
μέτρα, η ανάπτυξη και η 
αποτελεσματικότητα των στρατιωτικών 
αποστολών θα εξακολουθήσει να 
παρεμποδίζεται σε διαρθρωτικό επίπεδο, 
όσο δεν αξιοποιείται η δυνατότητα αυτή· 
ενθαρρύνει σθεναρά τα κράτη μέλη να 
συμμετέχουν στη μόνιμη διαρθρωμένη 
συνεργασία που προβλέπεται στο άρθρο 46 
της ΣΕΕ, με την οποία θα μπορούσε επίσης 
να ενισχυθεί σημαντικά η ικανότητα
ταχείας αντίδρασης της ΕΕ·

19. καλεί το Συμβούλιο να δρομολογήσει 
τη συγκρότηση ενός ταμείου εκκίνησης 
(όπως προβλέπεται στο άρθρο 41 
παράγραφος 3 της ΣΕΕ) για την επείγουσα 
χρηματοδότηση των αρχικών σταδίων των 
στρατιωτικών επιχειρήσεων, το οποίο θα 
μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί ως 
ισχυρό εργαλείο για ανάπτυξη ικανοτήτων· 
σημειώνει ότι, ενώ οι μη στρατιωτικές 
αποστολές επωφελούνται από ειδικό 
προϋπολογισμό για προπαρασκευαστικά 
μέτρα, η ανάπτυξη και η 
αποτελεσματικότητα των στρατιωτικών 
αποστολών θα εξακολουθήσει να 
παρεμποδίζεται σε διαρθρωτικό επίπεδο, 
όσο δεν αξιοποιείται η δυνατότητα αυτή· 
ενθαρρύνει σθεναρά τα κράτη μέλη να 
συμμετέχουν στη μόνιμη διαρθρωμένη 
συνεργασία που προβλέπεται στο άρθρο 46 
της ΣΕΕ, με την οποία θα μπορούσε επίσης 
να επιτευχθεί πολύ γρηγορότερα η 
επειγόντως απαραίτητη βελτίωση της 
ικανότητας ταχείας αντίδρασης της ΕΕ·

Or. de

Τροπολογία 115
Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. εκφράζει την έκπληξή του για το 
γεγονός ότι εξακολουθούν να μην 
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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, σε μεμονωμένη βάση, 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 
θα μπορούσε να ενθαρρύνει τη 
συνεργασία σε επίπεδο ικανοτήτων 
μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών·

Or. en

Τροπολογία 116
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει ότι η διαφάνεια και η 
λογοδοσία αποτελούν ουσιώδεις 
απαιτήσεις όχι μόνο για τον δημοκρατικό 
έλεγχο, αλλά και για την επαρκή 
λειτουργία και την αξιοπιστία των 

20. ζητεί διαφάνεια και εκτενή λογοδοσία, 
καθώς και ευρύ δημοκρατικό έλεγχο των 
αποστολών που έχουν εκτελεστεί· 
επιδοκιμάζει τους μηχανισμούς αναφοράς 
που προβλέπονται στη διοργανική 
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αποστολών που διεξάγονται υπό τη 
σημαία της ΕΕ· επιδοκιμάζει τους 
μηχανισμούς αναφοράς που προβλέπονται 
στη διοργανική συμφωνία της 2ας 
Δεκεμβρίου 2013, όπως οι κοινές 
διαβουλεύσεις για την ΚΕΠΠΑ και οι 
τριμηνιαίες εκθέσεις για τον 
προϋπολογισμό της ΚΕΠΑΑ· καλεί την 
Επιτροπή να προβεί σε διευρυμένη 
ερμηνεία του άρθρου 49 παράγραφος 1 
στοιχείο ζ) του δημοσιονομικού 
κανονισμού και να προτείνει ειδικές 
θέσεις για κάθε μη στρατιωτική 
αποστολή ΚΠΑΑ στο κεφάλαιο για την 
ΚΕΠΑΑ·

συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013, όπως 
οι κοινές διαβουλεύσεις για την ΚΕΠΠΑ 
και οι τριμηνιαίες εκθέσεις για τον 
προϋπολογισμό της ΚΕΠΑΑ· καλεί την 
Επιτροπή να προβεί σε στενή ερμηνεία του 
άρθρου 49 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) του 
δημοσιονομικού κανονισμού·

Or. de

Τροπολογία 117
Jens Geier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει ότι η διαφάνεια και η 
λογοδοσία αποτελούν ουσιώδεις 
απαιτήσεις όχι μόνο για τον δημοκρατικό 
έλεγχο αλλά και για την επαρκή λειτουργία 
και την αξιοπιστία των αποστολών που 
διεξάγονται υπό τη σημαία της ΕΕ· 
επιδοκιμάζει τους μηχανισμούς αναφοράς 
που προβλέπονται στη διοργανική 
συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013, όπως 
οι κοινές διαβουλεύσεις για την ΚΕΠΠΑ 
και οι τριμηνιαίες εκθέσεις για τον 
προϋπολογισμό της ΚΕΠΑΑ· καλεί την 
Επιτροπή να προβεί σε διευρυμένη 
ερμηνεία του άρθρου 49 παράγραφος 1 
στοιχείο ζ) του δημοσιονομικού 
κανονισμού και να προτείνει ειδικές 
θέσεις για κάθε μη στρατιωτική 
αποστολή ΚΠΑΑ στο κεφάλαιο για την 
ΚΕΠΑΑ·

20. τονίζει ότι η διαφάνεια και η 
λογοδοσία αποτελούν ουσιώδεις 
απαιτήσεις όχι μόνο για τον δημοκρατικό 
έλεγχο αλλά και για την επαρκή λειτουργία 
και την αξιοπιστία των αποστολών που 
διεξάγονται υπό τη σημαία της ΕΕ· 
επιδοκιμάζει τους μηχανισμούς αναφοράς 
που προβλέπονται στη διοργανική 
συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013, όπως 
οι κοινές διαβουλεύσεις για την ΚΕΠΠΑ 
και οι τριμηνιαίες εκθέσεις για τον 
προϋπολογισμό της ΚΕΠΑΑ·
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Or. de

Τροπολογία 118
Neena Gill

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει ότι η διαφάνεια και η 
λογοδοσία αποτελούν ουσιώδεις 
απαιτήσεις όχι μόνο για τον δημοκρατικό 
έλεγχο αλλά και για την επαρκή λειτουργία 
και την αξιοπιστία των αποστολών που 
διεξάγονται υπό τη σημαία της ΕΕ· 
επιδοκιμάζει τους μηχανισμούς αναφοράς 
που προβλέπονται στη διοργανική 
συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013, όπως 
οι κοινές διαβουλεύσεις για την ΚΕΠΠΑ 
και οι τριμηνιαίες εκθέσεις για τον 
προϋπολογισμό της ΚΕΠΑΑ· καλεί την 
Επιτροπή να προβεί σε διευρυμένη 
ερμηνεία του άρθρου 49 παράγραφος 1 
στοιχείο ζ) του δημοσιονομικού 
κανονισμού και να προτείνει ειδικές θέσεις 
για κάθε μη στρατιωτική αποστολή ΚΠΑΑ 
στο κεφάλαιο για την ΚΕΠΑΑ·

20. τονίζει ότι η διαφάνεια και η 
λογοδοσία αποτελούν ουσιώδεις 
απαιτήσεις όχι μόνο για τον δημοκρατικό 
έλεγχο αλλά και για την επαρκή λειτουργία 
και την αξιοπιστία των αποστολών που 
διεξάγονται υπό τη σημαία της ΕΕ· 
επιδοκιμάζει τους μηχανισμούς αναφοράς 
που προβλέπονται στη διοργανική 
συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013, όπως 
οι τριμηνιαίες εκθέσεις για τον 
προϋπολογισμό της ΚΕΠΑΑ και οι κοινές 
διαβουλεύσεις για την ΚΕΠΠΑ· επικροτεί 
τη δέσμευση της ΥΕ/ΑΕ να 
αναζωογονήσει τις εν λόγω διαβουλεύσεις 
και να εισαγάγει τον κατάλληλο βαθμό 
ευελιξίας όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής 
τους, προκειμένου το Κοινοβούλιο να 
παραμένει πλήρως ενημερωμένο σχετικά 
με τις στρατιωτικές αποστολές και 
σχετικά με το έργο και το πρόγραμμα της 
Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας· 
καλεί την Επιτροπή να προβεί σε 
διευρυμένη ερμηνεία του άρθρου 49 
παράγραφος 1 στοιχείο ζ) του 
δημοσιονομικού κανονισμού και να 
προτείνει ειδικές θέσεις για κάθε μη 
στρατιωτική αποστολή ΚΠΑΑ στο 
κεφάλαιο για την ΚΕΠΑΑ·

Or. en

Τροπολογία 119
Anneli Jäätteenmäki, Hilde Vautmans, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει ότι η διαφάνεια και η 
λογοδοσία αποτελούν ουσιώδεις 
απαιτήσεις όχι μόνο για τον δημοκρατικό 
έλεγχο αλλά και για την επαρκή λειτουργία 
και την αξιοπιστία των αποστολών που 
διεξάγονται υπό τη σημαία της ΕΕ· 
επιδοκιμάζει τους μηχανισμούς αναφοράς 
που προβλέπονται στη διοργανική 
συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013, όπως 
οι κοινές διαβουλεύσεις για την ΚΕΠΠΑ 
και οι τριμηνιαίες εκθέσεις για τον 
προϋπολογισμό της ΚΕΠΑΑ· καλεί την 
Επιτροπή να προβεί σε διευρυμένη 
ερμηνεία του άρθρου 49 παράγραφος 1 
στοιχείο ζ) του δημοσιονομικού 
κανονισμού και να προτείνει ειδικές θέσεις 
για κάθε μη στρατιωτική αποστολή ΚΠΑΑ 
στο κεφάλαιο για την ΚΕΠΑΑ·

20. τονίζει ότι η διαφάνεια και η 
λογοδοσία αποτελούν ουσιώδεις 
απαιτήσεις όχι μόνο για τον δημοκρατικό 
έλεγχο αλλά και για την επαρκή λειτουργία 
και την αξιοπιστία των αποστολών που 
διεξάγονται υπό τη σημαία της ΕΕ· 
επιδοκιμάζει τους μηχανισμούς αναφοράς 
που προβλέπονται στη διοργανική 
συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013, όπως 
οι κοινές διαβουλεύσεις για την ΚΕΠΠΑ 
και οι τριμηνιαίες εκθέσεις για τον 
προϋπολογισμό της ΚΕΠΑΑ· πιστεύει ότι 
οποιαδήποτε βελτίωση της ευελιξίας και 
της αποδοτικότητας της 
χρηματοδότησης και της διεξαγωγής 
αποστολών και επιχειρήσεων δεν πρέπει 
να υπονομεύει τις θετικές εξελίξεις που 
έχουν επιτευχθεί όσον αφορά τη 
διαφάνεια και τη λογοδοσία των 
παρεμβάσεων ΚΠΑΑ· καλεί την Επιτροπή 
να προβεί σε διευρυμένη ερμηνεία του 
άρθρου 49 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) του 
δημοσιονομικού κανονισμού και να 
προτείνει ειδικές θέσεις για κάθε μη 
στρατιωτική αποστολή ΚΠΑΑ στο 
κεφάλαιο για την ΚΕΠΑΑ·

Or. en

Τροπολογία 120
Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Valli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει ότι η διαφάνεια και η 
λογοδοσία αποτελούν ουσιώδεις 
απαιτήσεις όχι μόνο για τον δημοκρατικό 
έλεγχο αλλά και για την επαρκή λειτουργία 

20. τονίζει ότι η διαφάνεια και η 
λογοδοσία αποτελούν ουσιώδεις 
απαιτήσεις όχι μόνο για τον δημοκρατικό 
έλεγχο αλλά και για την επαρκή λειτουργία 
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και την αξιοπιστία των αποστολών που 
διεξάγονται υπό τη σημαία της ΕΕ· 
επιδοκιμάζει τους μηχανισμούς αναφοράς 
που προβλέπονται στη διοργανική 
συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013, όπως 
οι κοινές διαβουλεύσεις για την ΚΕΠΠΑ 
και οι τριμηνιαίες εκθέσεις για τον 
προϋπολογισμό της ΚΕΠΑΑ· καλεί την 
Επιτροπή να προβεί σε διευρυμένη 
ερμηνεία του άρθρου 49 παράγραφος 1 
στοιχείο ζ) του δημοσιονομικού 
κανονισμού και να προτείνει ειδικές θέσεις 
για κάθε μη στρατιωτική αποστολή ΚΠΑΑ 
στο κεφάλαιο για την ΚΕΠΑΑ·

και την αξιοπιστία των αποστολών που 
διεξάγονται υπό τη σημαία της ΕΕ· 
επιδοκιμάζει τους μηχανισμούς αναφοράς 
που προβλέπονται στη διοργανική 
συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013, όπως 
οι κοινές διαβουλεύσεις για την ΚΕΠΠΑ 
και οι τριμηνιαίες εκθέσεις για τον 
προϋπολογισμό της ΚΕΠΑΑ· καλεί την 
Επιτροπή να προβεί σε διευρυμένη 
ερμηνεία του άρθρου 49 παράγραφος 1 
στοιχείο ζ) του δημοσιονομικού 
κανονισμού, να προτείνει ειδικές θέσεις 
για κάθε μη στρατιωτική αποστολή ΚΠΑΑ 
στο κεφάλαιο για την ΚΕΠΑΑ και να
συμπεριλάβει υποχρεωτικά στην ετήσια 
έκθεση δραστηριοτήτων αναλυτικό 
διάγραμμα για την κάθε αποστολή, τους 
συμμετέχοντές της και τις καταβληθείσες 
δαπάνες·

Or. it

Τροπολογία 121
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. προσβλέπει σε πρωτοβουλίες που θα 
αποφέρουν σαφήνεια και συνέπεια στους 
δημοσιονομικούς και επιχειρησιακούς 
κανόνες που εφαρμόζονται στις μη 
στρατιωτικές αποστολές· επικροτεί, υπό 
το πρίσμα της συνεχούς συζήτησης για 
την ευελιξία των δημοσιονομικών 
κανόνων, τη δέσμευση της Επιτροπής να 
καταρτίσει ειδικό υπόδειγμα για όλες τις 
αποστολές ΚΠΑΑ και να προσαρμόσει τις 
ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές στις 
ανάγκες τους·

21. προσβλέπει σε πρωτοβουλίες που θα 
αποφέρουν σαφήνεια και συνέπεια στους 
δημοσιονομικούς και επιχειρησιακούς 
κανόνες που εφαρμόζονται στις μη 
στρατιωτικές αποστολές·

Or. de
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Τροπολογία 122
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ενθαρρύνει την Αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο να ηγηθεί 
της ΚΠΑΑ και να διαδραματίσει ρόλο 
καθοδηγητή στην κατάρριψη των 
διαχωριστικών γραμμών, διασφαλίζοντας 
τον συντονισμό μεταξύ του Συμβουλίου, 
της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ, και 
εξασφαλίζοντας τη συνέπεια εντός των 
δύο τελευταίων οργάνων· προτείνει να 
ανατεθεί στους ειδικούς εντεταλμένους 
της ΕΕ η εντολή να βελτιώσουν τον 
διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ των 
διαφόρων παραγόντων της ΕΕ επιτόπου, 
προκειμένου να αυξηθεί η συνέπεια των 
δράσεων της ΕΕ και να μετατραπούν οι 
πολλαπλές πηγές χρηματοδότησης από 
πρόκληση σε πλεονέκτημα·

22. ενθαρρύνει την Αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο να 
αναλάβει την ευθύνη για την ΚΠΑΑ·

Or. de

Τροπολογία 123
Bas Belder, Charles Tannock, Bernd Kölmel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ενθαρρύνει την Αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο να ηγηθεί
της ΚΠΑΑ και να διαδραματίσει ρόλο 
καθοδηγητή στην κατάρριψη των 
διαχωριστικών γραμμών, διασφαλίζοντας 
τον συντονισμό μεταξύ του Συμβουλίου, 
της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ, και 
εξασφαλίζοντας τη συνέπεια εντός των δύο 
τελευταίων οργάνων· προτείνει να 
ανατεθεί στους ειδικούς εντεταλμένους της 

22. ενθαρρύνει την Αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο να 
αναλάβει αρμοδιότητες στο πλαίσιο της 
ΚΠΑΑ, διασφαλίζοντας 
αποτελεσματικότερα τον συντονισμό 
μεταξύ του Συμβουλίου, της Επιτροπής και 
της ΕΥΕΔ, και εξασφαλίζοντας τη 
συνέπεια εντός των δύο τελευταίων 
οργάνων· προτείνει να ανατεθεί στους 
ειδικούς εντεταλμένους της ΕΕ η εντολή 
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ΕΕ η εντολή να βελτιώσουν τον διάλογο 
και τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων 
παραγόντων της ΕΕ επιτόπου, προκειμένου 
να αυξηθεί η συνέπεια των δράσεων της 
ΕΕ και να μετατραπούν οι πολλαπλές 
πηγές χρηματοδότησης από πρόκληση σε 
πλεονέκτημα·

να βελτιώσουν τον διάλογο και τη 
συνεργασία μεταξύ των διαφόρων 
παραγόντων της ΕΕ επιτόπου, προκειμένου 
να αυξηθεί η συνέπεια των δράσεων της 
ΕΕ και να μετατραπούν οι πολλαπλές 
πηγές χρηματοδότησης από πρόκληση σε 
πλεονέκτημα·

Or. en

Τροπολογία 124
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκφράζει την άποψη ότι το επόμενο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την άμυνα θα 
πρέπει να αξιοποιήσει την ευκαιρία 
προκειμένου να διεξαχθεί διεξοδική 
συζήτηση και να παραχθούν 
συγκεκριμένες προτάσεις για τη 
μεταρρύθμιση των χρηματοοικονομικών 
ρυθμίσεων για τις αποστολές και τις 
επιχειρήσεις ΚΠΑΑ· παροτρύνει τα κράτη 
μέλη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που 
ανέλαβαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 
Δεκεμβρίου του 2013·

23. εκφράζει την άποψη ότι το επόμενο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την άμυνα θα 
πρέπει να αξιοποιήσει την ευκαιρία 
προκειμένου να διεξαχθεί διεξοδική 
συζήτηση και να παραχθούν 
συγκεκριμένες προτάσεις για τη 
μεταρρύθμιση των χρηματοοικονομικών 
ρυθμίσεων για τις αποστολές και τις 
επιχειρήσεις ΚΠΑΑ·

Or. de

Τροπολογία 125
Ivan Jakovčić

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκφράζει την άποψη ότι το επόμενο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την άμυνα θα 
πρέπει να αξιοποιήσει την ευκαιρία 
προκειμένου να διεξαχθεί διεξοδική 

23. εκφράζει την άποψη ότι το επόμενο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την άμυνα θα 
πρέπει να αξιοποιήσει την ευκαιρία 
προκειμένου να διεξαχθεί διεξοδική 
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συζήτηση και να παραχθούν 
συγκεκριμένες προτάσεις για τη 
μεταρρύθμιση των χρηματοοικονομικών 
ρυθμίσεων για τις αποστολές και τις 
επιχειρήσεις ΚΠΑΑ· παροτρύνει τα κράτη 
μέλη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που 
ανέλαβαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 
Δεκεμβρίου του 2013·

συζήτηση και να παραχθούν 
συγκεκριμένες προτάσεις για τη 
μεταρρύθμιση των χρηματοοικονομικών 
ρυθμίσεων για τις αποστολές και τις 
επιχειρήσεις ΚΠΑΑ· ζητεί από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εξετάσει το 
ενδεχόμενο εφαρμογής, εντός του 
πλαισίου των ευρωπαϊκών αμυντικών 
δυνάμεων, ενός νέου ενισχυμένου και 
ευρύτερου συντονισμού μεταξύ των 
κρατών μελών και σε επίπεδο ΕΕ μέσω 
της αποτελεσματικής συγκέντρωσης των 
συνολικών πόρων, ικανοτήτων και 
μέσων· παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν 
στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 
Δεκεμβρίου του 2013·

Or. hr

Τροπολογία 126
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκφράζει την άποψη ότι το επόμενο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την άμυνα θα 
πρέπει να αξιοποιήσει την ευκαιρία 
προκειμένου να διεξαχθεί διεξοδική 
συζήτηση και να παραχθούν 
συγκεκριμένες προτάσεις για τη 
μεταρρύθμιση των χρηματοοικονομικών 
ρυθμίσεων για τις αποστολές και τις 
επιχειρήσεις ΚΠΑΑ· παροτρύνει τα κράτη 
μέλη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που 
ανέλαβαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 
Δεκεμβρίου του 2013·

23. εκφράζει την άποψη ότι το επόμενο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την άμυνα θα 
πρέπει να αξιοποιήσει την ευκαιρία 
προκειμένου να διεξαχθεί διεξοδική 
συζήτηση και να παραχθούν 
συγκεκριμένες προτάσεις για τη 
μεταρρύθμιση των χρηματοοικονομικών 
ρυθμίσεων για τις αποστολές και τις 
επιχειρήσεις ΚΠΑΑ· παροτρύνει τα κράτη 
μέλη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που 
ανέλαβαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 
Δεκεμβρίου του 2013· πιστεύει ότι στο 
επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την 
άμυνα, θα πρέπει να ληφθούν 
συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση των 
αμυντικών δυνατοτήτων της ΕΕ, οι 
οποίες θα πρέπει να συμπληρώνουν τις 
δυνατότητες του ΝΑΤΟ, για τη στήριξη 
και την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού 
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Οργανισμού Άμυνας, καθώς και για την 
οικοδόμηση μιας κοινής βιομηχανικής 
και τεχνολογικής βάσης·  

Or. ro

Τροπολογία 127
Doru-Claudian Frunzulică

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκφράζει την άποψη ότι το επόμενο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την άμυνα θα 
πρέπει να αξιοποιήσει την ευκαιρία 
προκειμένου να διεξαχθεί διεξοδική 
συζήτηση και να παραχθούν 
συγκεκριμένες προτάσεις για τη 
μεταρρύθμιση των χρηματοοικονομικών 
ρυθμίσεων για τις αποστολές και τις 
επιχειρήσεις ΚΠΑΑ· παροτρύνει τα κράτη 
μέλη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που 
ανέλαβαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 
Δεκεμβρίου του 2013·

23. εκφράζει την άποψη ότι το επόμενο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την άμυνα θα 
πρέπει να αξιοποιήσει την ευκαιρία 
προκειμένου να διεξαχθεί διεξοδική 
συζήτηση και να παραχθούν 
συγκεκριμένες προτάσεις για τη 
μεταρρύθμιση των χρηματοοικονομικών 
ρυθμίσεων για τις αποστολές και τις 
επιχειρήσεις ΚΠΑΑ· παροτρύνει τα κράτη 
μέλη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που 
ανέλαβαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 
Δεκεμβρίου του 2013 προκειμένου να 
ενισχυθεί η αποδοτικότητα και η επιτυχία 
των εν λόγω αποστολών και 
επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 128
Anneli Jäätteenmäki, Hilde Vautmans, Javier Nart

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκφράζει την άποψη ότι το επόμενο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την άμυνα θα 
πρέπει να αξιοποιήσει την ευκαιρία 
προκειμένου να διεξαχθεί διεξοδική 

23. εκφράζει την άποψη ότι το επόμενο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την άμυνα θα 
πρέπει να αδράξει την ευκαιρία 
προκειμένου να διεξαχθεί διεξοδική 
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συζήτηση και να παραχθούν 
συγκεκριμένες προτάσεις για τη 
μεταρρύθμιση των χρηματοοικονομικών 
ρυθμίσεων για τις αποστολές και τις 
επιχειρήσεις ΚΠΑΑ· παροτρύνει τα κράτη 
μέλη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που 
ανέλαβαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 
Δεκεμβρίου του 2013·

συζήτηση και να παραχθούν 
συγκεκριμένες προτάσεις για τη 
μεταρρύθμιση των χρηματοοικονομικών 
ρυθμίσεων για τις αποστολές και τις 
επιχειρήσεις ΚΠΑΑ· παροτρύνει τα κράτη 
μέλη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που 
ανέλαβαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 
Δεκεμβρίου του 2013·

Or. en

Τροπολογία 129
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει 
τις προσπάθειες των κρατών μελών για 
την επιχειρησιακή εφαρμογή των 
αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
σχετικά με την ενίσχυση των αμυντικών 
δυνατοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τους 
δημοσιονομικούς περιορισμούς που 
αντιμετωπίζουν ορισμένα κράτη μέλη·

Or. ro

Τροπολογία 130
Jean-Luc Schaffhauser

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. αναθέτει στον Πρόεδρό του να 
διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον 
Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 
στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη 
Εκπρόσωπο, στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα 
κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ, 
στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και 

24. αναθέτει στον Πρόεδρό του να 
διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον 
Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 
στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη 
Εκπρόσωπο, στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα 
κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ.
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στον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης του ΝΑΤΟ.

Or. fr


