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13.
επιδοκιμάζει την αισθητή πρόοδο
που σημειώθηκε στη διαμόρφωση μιας
ισχυρότερης ευρωπαϊκής στάσης στον
τομέα της άμυνας μετά την έγκριση της
συνολικής στρατηγικής της ΕΕ για την
εξωτερική πολιτική και την πολιτική
ασφάλειας, τον Ιούνιο του 2016· εκφράζει
ιδίως ικανοποίηση για τη δρομολόγηση
ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (ΕΤΑ),
την προτεινόμενη κλιμάκωση της
προπαρασκευαστικής δράσης για την
έρευνα στον τομέα της άμυνας και τη
νομοθετική πρόταση για ένα ευρωπαϊκό
πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον
τομέα της άμυνας (EDIDP)· καλεί τα
κράτη μέλη να αυξήσουν τις μελλοντικές
τους χρηματοδοτικές συνεισφορές στον
προϋπολογισμό της ΕΕ, προκειμένου να
καλύψουν όλες τις πρόσθετες δαπάνες της
ΕΕ σε σχέση με το ΕΤΑ·

13.
απορρίπτει την υιοθέτηση
ισχυρότερης ευρωπαϊκής στάσης στον
τομέα της άμυνας· απορρίπτει ιδίως τη
δρομολόγηση ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου
Άμυνας (ΕΤΑ), την προτεινόμενη
κλιμάκωση της προπαρασκευαστικής
δράσης για την έρευνα στον τομέα της
άμυνας και τη νομοθετική πρόταση για ένα
ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής
ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας
(EDIDP)· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, ότι
το άρθρο 41 παράγραφος 2 της ΣΕΕ
απαγορεύει να καταλογίζονται στον
προϋπολογισμό της Ένωσης οι
επιχειρησιακές δαπάνες για
δραστηριότητες που έχουν στρατιωτικές
ή αμυντικές συνέπειες·
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16.
τονίζει ότι η Επιτροπή και όλο και
περισσότερα κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί
να δρομολογήσουν την Ευρωπαϊκή
Αμυντική Ένωση και ότι υπάρχει ισχυρή
υποστήριξη από την ευρωπαϊκή κοινή
γνώμη στην κατεύθυνση αυτή· τονίζει ότι
αυτό ανταποκρίνεται σε αίτημα των
πολιτών της Ένωσης και του
Κοινοβουλίου, ιδίως μέσω των
πολλαπλών εκκλήσεων που έχουν
διατυπωθεί σε προηγούμενα ψηφίσματά
του· υπογραμμίζει την ενίσχυση της
αποτελεσματικότητας, την εξάλειψη των
αλληλεπικαλύψεων και τη μείωση του
κόστους που θα προκύψουν από μια
ισχυρότερη ενοποίηση της ευρωπαϊκής
άμυνας· τονίζει ωστόσο ότι η
δρομολόγηση μιας πραγματικής
Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης απαιτεί
συνεχή πολιτική βούληση και
αποφασιστικότητα· παροτρύνει τα κράτη
μέλη να δεσμευτούν σε μια κοινή και
αυτόνομη ευρωπαϊκή άμυνα και να
επιδιώξουν να εξασφαλίσουν την αύξηση
των εθνικών αμυντικών προϋπολογισμών
τους τουλάχιστον στο 2% των
αντίστοιχων ΑΕγχΠ τους εντός μίας

διαγράφεται
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Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

20.
εκφράζει την ικανοποίησή του για
την πρόσφατα αποδεδειγμένη πολιτική
βούληση να καταστεί η ΚΠΑΑ πιο
αποτελεσματική· υποστηρίζει κάθε
απόπειρα αξιοποίησης του πλήρους
δυναμικού της Συνθήκης της Λισαβόνας,
καθιστώντας τη συνεργασία μεταξύ των
κρατών μελών λειτουργική και ικανή να
παράγει τις επιχειρησιακά σημαντικές
ικανότητες για την εκπλήρωση των
αποστολών που προβλέπονται στο άρθρο
43 παράγραφος 1 της ΣΕΕ ως εξής:

διαγράφεται

α) με την άμεση συγκρότηση του ταμείου
εκκίνησης, όπως προβλέπεται στη
Συνθήκη, προκειμένου να καταστεί
δυνατή η ταχεία ανάπτυξη των
επιχειρήσεων,
β) με την καθιέρωση μόνιμης
διαρθρωμένης συνεργασίας σχετικά με
τις στρατιωτικές πτυχές που είναι
απαραίτητες για την εκπλήρωση των
αποστολών της ΚΠΑΑ, όπως οι μόνιμες
κοινές πολυεθνικές στρατιωτικές
μονάδες,
γ) με τη μεταρρύθμιση του
διακυβερνητικού μηχανισμού κοινής
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χρηματοδότησης ΑΘΗΝΑ, προκειμένου
να υλοποιηθεί η αλληλεγγύη μεταξύ των
κρατών μελών που μπορούν να
συνεισφέρουν μόνο οικονομικά και
εκείνων που μπορούν να συνεισφέρουν
μόνο με στρατεύματα σε μια επιχείρηση
ΚΠΑΑ,
δ) με τη μετατροπή της συγκέντρωσης
και της ανταλλαγής ικανοτήτων από
εξαίρεση σε κανόνα και με την πρόοδο
προς την υλοποίηση της πλειονότητας
των 300 προτάσεων που υπέβαλαν οι 28
αρχηγοί άμυνας το 2011,
ε) με τη διάθεση εθνικών πόρων για κοινή
χρήση όσον αφορά την έρευνα, την
ανάπτυξη, την προμήθεια, τη συντήρηση
και την κατάρτιση,
στ) με τον συντονισμό του εθνικού
αμυντικού σχεδιασμού (συντονισμένης
ετήσιας επανεξέτασης στον τομέα της
άμυνας (CARD)) όπως έχει
προγραμματιστεί,
ζ) με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τη
στρατιωτική πιστοποίηση και κοινής
πολιτικής για την ασφάλεια του
εφοδιασμού,
η) με την επιβολή, από την πλευρά της
Επιτροπής, κανόνων για την εσωτερική
αγορά, ευθυγραμμισμένων με την οδηγία
του 2009 περί δημοσίων συμβάσεων,
όσον αφορά τις συμβάσεις για εθνικά
έργα στον τομέα της άμυνας·
Or. en
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Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία
31α. απορρίπτει κατηγορηματικά τη
θέσπιση και την εφαρμογή της Μόνιμης
Διαρθρωμένης Συνεργασίας (PESCO),
δεδομένου ότι αυτή συνεπάγεται εκ των
πραγμάτων την ίδρυση μιας Ευρωπαϊκής
Αμυντικής Ένωσης και την περαιτέρω
στρατιωτικοποίηση της ΕΕ· προειδοποιεί
ότι με την PESCO θα ακυρωθεί ο
υφιστάμενος κανόνας της ομοφωνίας στο
Συμβούλιο κατά τη λήψη αποφάσεων
σχετικά με την ΚΕΠΠΑ και την ΚΠΑΑ·
Or. en
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Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία
39α. αντιτίθεται στην ιδέα να
δημιουργηθεί ΓΔ Άμυνας· αντιτάσσεται
επίσης σε κάθε περαιτέρω
στρατιωτικοποίηση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των πολιτικών της·
υπογραμμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να
διατηρεί την ειρήνη και τη σταθερότητα,
να προωθεί και να προστατεύει τα
θεμελιώδη και τα ανθρώπινα δικαιώματα
μέσω μιας ειρηνικής και μη
στρατιωτικής εξωτερικής πολιτικής, και
να δίνει έμφαση στη διπλωματική και
ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων,
μεταξύ άλλων μέσω πρωτοβουλιών
διαμεσολάβησης·
Or. en
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Τροπολογία
46α. απορρίπτει τη χρηματοδότηση
αποστολών ΚΠΑΑ και στρατιωτικών
επιχειρήσεων, ιδίως μέσω του
προϋπολογισμού της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι,
σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 2
της ΣΕΕ, οι δαπάνες που οφείλονται σε
ενέργειες που έχουν στρατιωτικές
συνέπειες ή συνέπειες στην άμυνα, δεν
μπορούν να καταλογίζονται στον
προϋπολογισμό της Ένωσης· απορρίπτει
τον μηχανισμό Athena και την
προτεινόμενη επέκταση των επιλέξιμων
δαπανών στο πλαίσιό του, όπως η χρήση
μάχιμων μονάδων της ΕΕ, δεδομένου ότι
αυτό θα συνεπαγόταν αύξηση της
αυτόματης οικονομικής συμμετοχής κάθε
κράτους μέλους σε κάθε στρατιωτική
αποστολή της ΕΕ·
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Πρόταση ψηφίσματος
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70.
εκφράζει την ικανοποίησή του για
την πρόταση της Επιτροπής να
επανεξετάσει τον μηχανισμό συμβολής στη
σταθερότητα και την ειρήνη (IcSP) για τη
στήριξη δράσεων που διεξάγονται στο
πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την
ανάπτυξη ικανοτήτων προς στήριξη της
ασφάλειας και της ανάπτυξης (CBSD), η
οποία θα επιτρέψει στην ΕΕ να
χρηματοδοτήσει τη δημιουργία
ικανοτήτων και την ανθεκτικότητα και
θα συμβάλει στην ενίσχυση των
ικανοτήτων των χωρών εταίρων·
ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή
να εφαρμόσουν χωρίς καθυστέρηση την
πρωτοβουλία CBSD, να βελτιώσουν την
αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα
των αποστολών ΚΠΑΑ και να
διαμορφώσουν μια πιο ευέλικτη και
ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΕΕ που
θα αξιοποιεί τις συνέργειες στρατιωτικού
και μη στρατιωτικού τομέα·

70.
απορρίπτει κατηγορηματικά την
πρόταση της Επιτροπής να επανεξετάσει
τον μηχανισμό συμβολής στη σταθερότητα
και την ειρήνη (IcSP) για τη στήριξη
δράσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο της
πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη
ικανοτήτων προς στήριξη της ασφάλειας
και της ανάπτυξης (CBSD), η οποία θα
επιτρέψει στην ΕΕ να χρηματοδοτήσει την
εκπαίδευση και τον εξοπλισμό
στρατιωτικών παραγόντων σε χώρες
εταίρους· θεωρεί ότι τούτο θα μπορούσε
να ανοίξει την πόρτα στην αθέμιτη χρήση
της αναπτυξιακής βοήθειας και θα
ερχόταν σε αντίθεση με το άρθρο 208
ΣΛΕΕ, το οποίο αποβλέπει στην εξάλειψη
της φτώχειας·
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