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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

16.11.2016 A8-0317/1 

Τροπολογία  1 

Ioan Mircea Paşcu 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας  

2016/2067(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του 

Συμβουλίου σχετικά με την κοινή πολιτική 

ασφάλειας και άμυνας, της 25ης 

Νοεμβρίου 2013, της 18ης Νοεμβρίου 

2014, της 18ης Μαΐου 2015 και της 27ης 

Ιουνίου 2016, 

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του 

Συμβουλίου σχετικά με την κοινή πολιτική 

ασφάλειας και άμυνας, της 25ης 

Νοεμβρίου 2013, της 18ης Νοεμβρίου 

2014, της 18ης Μαΐου 2015, της 27ης 

Ιουνίου 2016 και της 17ης Οκτωβρίου 

2016, 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/2 

Τροπολογία  2 

Ioan Mircea Paşcu 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας 

2016/2067(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Citation 8 a (new) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  - έχοντας υπόψη το σχέδιο εφαρμογής για 

την ασφάλεια και την άμυνα που 

παρουσίασε η ΥΕ/ΑΠ Federica 

Mogherini στις 14 Νοεμβρίου 2016 και τα 

συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης 

Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή 

της παγκόσμιας στρατηγικής της ΕΕ 

στον τομέα της ασφάλειας και της 

άμυνας, 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/3 

Τροπολογία  3 

Ioan Mircea Paşcu 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας 

2016/2067(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. επιδοκιμάζει τον μελλοντικό χάρτη 

πορείας για την ΚΠΑΑ που θα 

παρουσιάσει η ΥΕ/ΑΠ με συγκεκριμένο 

χρονοδιάγραμμα και βήματα· πιστεύει ότι 

ο εν λόγω χάρτης πορείας θα πρέπει να 

συμπληρώνει το σχέδιο δράσης για την 

ευρωπαϊκή άμυνα· υπογραμμίζει την 

ανάγκη ενίσχυσης της στρατιωτικής 

συνιστώσας της ΚΠΑΑ· υποστηρίζει 

σθεναρά ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 

συντονίσουν τις επενδύσεις στην ασφάλεια 

και την άμυνα, καθώς και να αυξήσουν την 

οικονομική στήριξη για την έρευνα στον 

τομέα της άμυνας σε επίπεδο ΕΕ· 

14. επιδοκιμάζει τον χάρτη πορείας για την 

ΚΠΑΑ που παρουσίασε η ΥΕ/ΑΠ με 

συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και 

βήματα· χαιρετίζει το γεγονός ότι ο εν 

λόγω χάρτης πορείας συμπληρώνει το 

επικείμενο σχέδιο δράσης για την 

ευρωπαϊκή άμυνα· υπογραμμίζει την 

ανάγκη ενίσχυσης της στρατιωτικής 

συνιστώσας της ΚΠΑΑ· υποστηρίζει 

σθεναρά ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 

συντονίσουν τις επενδύσεις στην ασφάλεια 

και την άμυνα, καθώς και να αυξήσουν την 

οικονομική στήριξη για την έρευνα στον 

τομέα της άμυνας σε επίπεδο ΕΕ· 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/4 

Τροπολογία  4 

Ioan Mircea Paşcu 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας 

2016/2067(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. τονίζει ότι απαιτείται ισχυρή δέσμευση, 

ανάληψη ευθύνης και στήριξη από την 

πλευρά των κρατών μελών και των 

εθνικών κοινοβουλίων, σε στενή 

συνεργασία με όλα τα αρμόδια όργανα της 

ΕΕ, για να εξασφαλιστεί η ταχεία και 

αποτελεσματική υλοποίηση του πολιτικού 

επιπέδου φιλοδοξίας, των προτεραιοτήτων 

και της συνολικής προσέγγισης της ΠΣΕΕ 

με τη μορφή Λευκής Βίβλου της ΕΕ για 

την Ασφάλεια και την Άμυνα· επιδοκιμάζει 

το συνεχιζόμενο έργο της ΥΕ/ΑΠ στη 

διαδικασία της υλοποίησης· υπογραμμίζει 

το γεγονός ότι πρέπει να διατεθούν οι 

κατάλληλοι πόροι για την υλοποίηση της 

ΠΣΕΕ και για μια αποτελεσματική και πιο 

ισχυρή ΚΠΑΑ· 

18. τονίζει ότι απαιτείται ισχυρή δέσμευση, 

ανάληψη ευθύνης και στήριξη από την 

πλευρά των κρατών μελών και των 

εθνικών κοινοβουλίων, σε στενή 

συνεργασία με όλα τα αρμόδια όργανα της 

ΕΕ, για να εξασφαλιστεί η ταχεία και 

αποτελεσματική υλοποίηση του πολιτικού 

επιπέδου φιλοδοξίας, των προτεραιοτήτων 

και της συνολικής προσέγγισης της ΠΣΕΕ 

με τη μορφή Λευκής Βίβλου της ΕΕ για 

την Ασφάλεια και την Άμυνα, της οποίας 

προηγήθηκε το σχέδιο εφαρμογής για την 

ασφάλεια και την άμυνα· υπογραμμίζει τη 

στενή σύνδεση του σχεδίου εφαρμογής με 

την ευρεία εφαρμογή της ΠΣΕΕ, με το 

επικείμενο ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης της 

Επιτροπής στον τομέα της άμυνας και με 

την εφαρμογή της κοινής δήλωσης ΕΕ-

ΝΑΤΟ που υπογράφηκε στη Βαρσοβία· 
επιδοκιμάζει το συνεχιζόμενο έργο της 

ΥΕ/ΑΠ και των κρατών μελών στη 

διαδικασία της υλοποίησης· υπογραμμίζει 

το γεγονός ότι πρέπει να διατεθούν οι 

κατάλληλοι πόροι για την υλοποίηση της 

ΠΣΕΕ και για μια αποτελεσματική και πιο 

ισχυρή ΚΠΑΑ· 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/5 

Τροπολογία  5 

Ioan Mircea Paşcu 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας 

2016/2067(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. θεωρεί ότι η ανάπτυξη μιας τομεακής 

στρατηγικής αποτελεί την απαραίτητη 

συνέχεια της ΠΣΕΕ – που πρέπει να 

συμφωνηθεί και να παρουσιαστεί από το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – η οποία θα 

πρέπει να προσδιορίσει περαιτέρω το 

πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο 

φιλοδοξίας, τα καθήκοντα, τις 

υποχρεώσεις και τις προτεραιότητες στο 

θέμα των ικανοτήτων· επαναλαμβάνει τις 

προηγούμενες εκκλήσεις του για 

κατάρτιση μιας Λευκής Βίβλου σχετικά 

με την ευρωπαϊκή άμυνα και ζητεί από το 

Συμβούλιο να προετοιμάσει αυτό το 

έγγραφο χωρίς καθυστέρηση· εκφράζει 

την ανησυχία ότι το προτεινόμενο σχέδιο 

υλοποίησης για την ασφάλεια και την 

άμυνα εξακολουθεί να απέχει πολύ από 

τις κοινοβουλευτικές προσδοκίες και τις 

προσδοκίες των πολιτών· επαναλαμβάνει 

το αδιαίρετο της ασφάλειας όλων των 

κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

19. θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντική 

η αποτελεσματική και ταχεία υλοποίηση 

όλων των συγκεκριμένων δράσεων που 

προτείνει το σχέδιο εφαρμογής από την 

ΕΕ και τα κράτη μέλη· επισημαίνει το 

επίπεδο φιλοδοξίας που καθόρισε το 

Συμβούλιο για την υποστήριξη των τριών 

στρατηγικών προτεραιοτήτων που 

προσδιορίστηκαν στο πλαίσιο της ΠΣΕΕ: 

της ανταπόκρισης σε εξωτερικές 

συγκρούσεις και κρίσεις, της δημιουργίας 

ικανοτήτων των εταίρων, και της 

προστασίας της Ένωσης και των πολιτών 

της· καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 

15-16 Δεκεμβρίου 2016 να παράσχει 

φιλόδοξο στρατηγικό προσανατολισμό για 

την εξέλιξη των εργασιών για την 

ασφάλεια και την άμυνα· επαναλαμβάνει 

το αδιαίρετο της ασφάλειας όλων των 

κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/6 

Τροπολογία  6 

Ioan Mircea Paşcu 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας 

2016/2067(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 

δημιουργηθεί ένα μόνιμο επιτελείο της ΕΕ 

για τις μη στρατιωτικές και τις 

στρατιωτικές αποστολές και επιχειρήσεις 

της ΚΠΑΑ, από το οποίο ένα ενοποιημένο 

επιχειρησιακό προσωπικό θα στηρίζει 

ολόκληρο τον κύκλο σχεδιασμού, από την 

αρχική πολιτική σύλληψη έως τα 

λεπτομερή σχέδια· τονίζει ότι το επιτελείο 

αυτό δεν θα είναι αντίγραφο των δομών 

του ΝΑΤΟ, αλλά αντίθετα θα αποτελεί την 

αναγκαία θεσμική ρύθμιση για την 

ενίσχυση του σχεδιασμού και των 

ικανοτήτων διεξαγωγής των αποστολών 

και των επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ· 

23. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 

δημιουργηθεί ένας μόνιμος μηχανισμός 

σχεδιασμού και διεξαγωγής επιχειρήσεων 

σε στρατηγικό επίπεδο για τις μη 

εκτελεστικές στρατιωτικές αποστολές, σε 

πλαίσιο συνεργασίας και εξασφάλισης 

ολοκληρωμένης στρατιωτικής και μη 

στρατιωτικής ΚΠΑΑ, με συμμετοχή της 

ικανότητας σχεδιασμού και διεξαγωγής 

των μη στρατιωτικών αποστολών· τονίζει 

ότι το επιτελείο αυτό δεν θα επικαλύπτει 

τις δομές του ΝΑΤΟ, αλλά αντίθετα θα 

αποτελεί την αναγκαία θεσμική ρύθμιση 

για την ενίσχυση του σχεδιασμού και των 

ικανοτήτων διεξαγωγής των αποστολών 

και των επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ· 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/7 

Τροπολογία  7 

Ioan Mircea Paşcu 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας 

2016/2067(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 29 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

29. επιδοκιμάζει την πρόταση της 

Επιτροπής για τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 230/2014 (για τη 

θέσπιση μηχανισμού συμβολής στη 

σταθερότητα και στην ειρήνη), ώστε να 

επεκταθεί η συνδρομή της Ένωσης στον 

εξοπλισμό στρατιωτικών παραγόντων σε 

χώρες εταίρους, θεωρώντας τούτο ως 

απαραίτητη συμβολή στην ανθεκτικότητά 

τους, κάτι που θα μειώσει τις πιθανότητές 

τους να καταστούν και πάλι πεδίο 

σύγκρουσης και άντρο δραστηριοτήτων 

εχθρικών προς την ΕΕ· τονίζει ότι τούτο 

θα πρέπει να γίνεται σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις, όπως ορίζει το άρθρο 3α της 

προαναφερθείσας πρότασης για 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

230/2014, ώστε να συμβάλλει στη βιώσιμη 

ανάπτυξη, την ορθή διακυβέρνηση και το 

κράτος δικαίου· στο πλαίσιο αυτό, 

ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να 

επιταχύνουν την εφαρμογή της 

πρωτοβουλίας που αφορά την ανάπτυξη 

ικανοτήτων για τη στήριξη της ασφάλειας 

και της ανάπτυξης (CSBD) ώστε να 

βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η 

βιωσιμότητα των αποστολών ΚΠΑΑ· 

29. επισημαίνει την πρόταση της 

Επιτροπής για τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 230/2014 (για τη 

θέσπιση μηχανισμού συμβολής στη 

σταθερότητα και στην ειρήνη), ώστε να 

επεκταθεί η συνδρομή της Ένωσης στον 

εξοπλισμό στρατιωτικών παραγόντων σε 

χώρες εταίρους, θεωρώντας τούτο ως 

απαραίτητη συμβολή στην ανθεκτικότητά 

τους, κάτι που θα μειώσει τις πιθανότητές 

τους να καταστούν και πάλι πεδίο 

σύγκρουσης και άντρο δραστηριοτήτων 

εχθρικών προς την ΕΕ· τονίζει ότι τούτο 

θα πρέπει να γίνεται σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις, όπως ορίζει το άρθρο 3α της 

προαναφερθείσας πρότασης για 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

230/2014, ώστε να συμβάλλει στη βιώσιμη 

ανάπτυξη, την ορθή διακυβέρνηση και το 

κράτος δικαίου· στο πλαίσιο αυτό, 

ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να 

επιταχύνουν την εφαρμογή της 

πρωτοβουλίας που αφορά την ανάπτυξη 

ικανοτήτων για τη στήριξη της ασφάλειας 

και της ανάπτυξης (CSBD) ώστε να 

βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η 

βιωσιμότητα των αποστολών ΚΠΑΑ· 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/8 

Τροπολογία  8 

Ioan Mircea Paşcu 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας 

2016/2067(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 48 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

48. υποστηρίζει τις σχετικές με την άμυνα 

πρωτοβουλίες της Επιτροπής, όπως είναι 

το Σχέδιο Δράσης για την Άμυνα και η 

Πολιτική για την Αμυντική Βιομηχανία, οι 

οποίες θα πρέπει να ξεκινήσουν μετά την 

έκδοση της Λευκής Βίβλου της ΕΕ για 

την Ασφάλεια και την Άμυνα· υποστηρίζει 

την περαιτέρω ενασχόληση της Επιτροπής 

με την άμυνα, μέσω εκτεταμένης και ορθά 

εστιασμένης έρευνας, σχεδιασμού και 

εφαρμογής· επιδοκιμάζει την 

προπαρασκευαστική δράση για έρευνα 

σχετική με την ΚΠΑΑ και ζητεί επαρκή 

χρηματοδότηση για το υπόλοιπο του 

τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού 

πλαισίου (ΠΔΠ)· υποστηρίζει την 

ανάπτυξη ενός προγράμματος έρευνας της 

ΕΕ στον τομέα της άμυνας, στο πλαίσιο 

του επόμενου ΠΔΠ (2021-2027)· 

48. υποστηρίζει τις σχετικές με την άμυνα 

πρωτοβουλίες της Επιτροπής, όπως είναι 

το Σχέδιο Δράσης για την Άμυνα και η 

Πολιτική για την Αμυντική Βιομηχανία· 

υποστηρίζει την περαιτέρω ενασχόληση 

της Επιτροπής με την άμυνα, μέσω 

εκτεταμένης και ορθά εστιασμένης 

έρευνας, σχεδιασμού και εφαρμογής· 

επισημαίνει την προπαρασκευαστική 

δράση για έρευνα σχετική με την ΚΠΑΑ 

και ζητεί επαρκή χρηματοδότηση για το 

υπόλοιπο του τρέχοντος πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ)· 

υποστηρίζει την ενδεχόμενη ανάπτυξη 

μελλοντικού, χρηματοδοτούμενου από 

την ΕΕ, προγράμματος έρευνας στον 

τομέα της άμυνας, που θα εξεταστεί στο 

πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ (2021-2027)· 

καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν τους 

απαραίτητους πρόσθετους 

χρηματοδοτικούς πόρους· 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/9 

Τροπολογία  9 

Ioan Mircea Paşcu 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας 

2016/2067(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 48 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  48α. θεωρεί ότι ένα μελλοντικό 

πρόγραμμα έρευνας της ΕΕ στον τομέα 

της άμυνας θα πρέπει να χρηματοδοτεί 

ερευνητικά σχέδια σε τομείς 

προτεραιότητας που θα συμφωνηθούν 

από τα κράτη μέλη και ότι ένα ευρωπαϊκό 

ταμείο άμυνας θα μπορούσε να στηρίζει 

τη χρηματοδότηση ικανοτήτων οι οποίες 

θα συμφωνηθούν από κοινού από τα 

κράτη μέλη και θα έχουν αναγνωρισμένη 

προστιθέμενη αξία για την ΕΕ· 

Or. en 

 

 


