
 

AM\1109907EL.docx  PE593.663v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

16.11.2016 A8-0317/11 

Τροπολογία  11 

Bodil Valero 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας  

2016/2067(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. σημειώνει με ανησυχία ότι η 

τρομοκρατία την οποία διεξάγουν 

ριζοσπαστικές ισλαμιστικές οργανώσεις 

και άτομα στοχοποιεί την Ευρώπη σε 

πρωτοφανή κλίμακα, ασκώντας πιέσεις 

στον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής· 

υπογραμμίζει ότι, κατά συνέπεια, η 

ασφάλεια του ατόμου έχει αποκτήσει 

ύψιστη σημασία, παραμερίζοντας την 

παραδοσιακή διάκριση μεταξύ των 

εξωτερικών και των εσωτερικών της 

διαστάσεων· 

4. σημειώνει με ανησυχία την τρομοκρατία 

την οποία διεξάγουν ριζοσπαστικές 

ισλαμιστικές οργανώσεις και άτομα· 

υπογραμμίζει ότι, κατά συνέπεια, η 

ασφάλεια του ατόμου έχει αποκτήσει 

ύψιστη σημασία, παραμερίζοντας την 

παραδοσιακή διάκριση μεταξύ των 

εξωτερικών και των εσωτερικών της 

διαστάσεων· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

16.11.2016 A8-0317/12 

Τροπολογία  12 

Bodil Valero 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας 

2016/2067(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. είναι βαθιά πεπεισμένο ότι χρειάζεται, 

ως εκ τούτου, μια ριζική και ουσιαστική 

αναθεώρηση της ΚΠΑΑ, προκειμένου να 

δοθεί στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της η 

δυνατότητα να συμβάλουν αποφασιστικά 

για την ασφάλεια της Ένωσης στη 

διαχείριση διεθνών κρίσεων και στην 

εδραίωση της στρατηγικής αυτονομίας 

της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι καμία χώρα δεν 

μπορεί να αντιμετωπίσει από μόνη της τις 

τρέχουσες προκλήσεις στον τομέα της 

ασφάλειας· 

10. είναι βαθιά πεπεισμένο ότι χρειάζεται, 

ως εκ τούτου, μια αποτελεσματικότερη 

ΚΠΑΑ, προκειμένου να δοθεί στην ΕΕ και 

τα κράτη μέλη της η δυνατότητα να 

συμβάλουν αποφασιστικά στην ασφάλεια 

της Ένωσης και στη διαχείριση διεθνών 

κρίσεων· υπενθυμίζει ότι καμία χώρα δεν 

μπορεί να αντιμετωπίσει από μόνη της τις 

τρέχουσες προκλήσεις στον τομέα της 

ασφάλειας· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

16.11.2016 A8-0317/13 

Τροπολογία  13 

Bodil Valero 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας 

2016/2067(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  10α. καλεί την ΑΕ/ΥΕ και τα κράτη μέλη  

να κάνουν πλήρη χρήση του δυναμικού 

της Συνθήκης της Λισαβόνας, όσον 

αφορά την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και 

Άμυνας (ΚΠΑΑ)· εκφράζει τη 

δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, μέχρι 

σήμερα, και παρά τις πολλαπλές 

προκλήσεις στα πεδία της ασφάλειας, της 

ειρήνης και της σταθερότητας, τα κράτη 

μέλη έχουν υλοποιήσει λίγες μόνο από τις 

διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας 

σχετικά με την ΚΠΑΑ· εκφράζει επίσης 

δυσαρέσκεια για το χαμηλό επίπεδο 

υλοποίησης και την πολύ περιορισμένη 

επιχειρησιακή επίδραση αποφάσεων του 

παρελθόντος· καλεί την ΑΕ/ΥΕ και τα 

κράτη μέλη να κάνουν την ΚΠΑΑ πιο 

αποτελεσματική, διαφανή, λειτουργική 

και αποτρεπτική, αρχίζοντας να 

εφαρμόζουν τις πολλές σχετικές 

αποφάσεις που έχουν ληφθεί από το 2010 

και μετά· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

16.11.2016 A8-0317/14 

Τροπολογία  14 

Bodil Valero 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας 

2016/2067(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  10β. υπογραμμίζει ότι στόχος της ΚΠΑΑ 

είναι η υλοποίηση των στόχων της 

Συνθήκης της Λισαβόνας, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 21 της ΣΕΕ· 

απορρίπτει την ιδέα για χρήση μέτρων 

ΚΕΠΠΑ και ΚΠΑΑ στο έδαφος ή στα 

θαλάσσια σύνορα της ΕΕ και υπενθυμίζει 

ότι το άρθρο 42 παράγραφος 1 της ΣΕΕ 

ορίζει πως η Ένωση μπορεί να 

ενεργοποιεί αποστολές και επιχειρήσεις 

ΚΠΑΑ εκτός της Ένωσης για σκοπούς 

διατήρησης της ειρήνης, πρόληψης 

συγκρούσεων και ενίσχυσης της διεθνούς 

ασφάλειας, σύμφωνα με τις αρχές του 

Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών· 

υπενθυμίζει επίσης ότι το άρθρο 43 

παράγραφος 1 της ΣΕΕ περιλαμβάνει 

εκτενή κατάλογο ενδεχόμενων 

στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΕΕ έξω 

από τα σύνορά της και καλεί την ΑΕ/ΥΕ 

και τα κράτη μέλη να σεβαστούν τις 

διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας 

όσον αφορά το πεδίο των επιχειρήσεων 

ΚΠΑΑ· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

16.11.2016 A8-0317/15 

Τροπολογία  15 

Bodil Valero 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας 

2016/2067(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. τονίζει ότι η καθιέρωση μιας μόνιμης 

διαρθρωμένης συνεργασίας (άρθρο 42 

παράγραφος 6 ΣΕΕ) θα επιτρέψει την 

ανάπτυξη μιας αυτοάμυνας ή μιας μόνιμης 

δομής αυτοάμυνας, η οποία μπορεί να 

ενισχύσει τις επιχειρήσεις διαχείρισης 

κρίσεων· 

12. τονίζει ότι η καθιέρωση μιας μόνιμης 

διαρθρωμένης συνεργασίας (άρθρο 42 

παράγραφος 6 ΣΕΕ) θα επιτρέψει την 

ανάπτυξη μιας μόνιμης δομής, η οποία 

μπορεί να ενισχύσει τις επιχειρήσεις 

διαχείρισης κρίσεων· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

16.11.2016 A8-0317/16 

Τροπολογία  16 

Bodil Valero 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας 

2016/2067(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Paragraph 13 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. υπογραμμίζει ότι, εφόσον η Ευρώπη 

δεν έχει πλέον πλήρη έλεγχο του 

περιβάλλοντος ασφαλείας της και της 

επιλογής του χρόνου και του τόπου της 

δράσης, η ΕΕ, μέσω των αποστολών και 

επιχειρήσεων ΚΠΑΑ καθώς και άλλων 

σχετικών μέσων, θα πρέπει να είναι σε 

θέση να παρεμβαίνει σε όλο το φάσμα 

διαχείρισης των κρίσεων, 

συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και 

της επίλυσης κρίσεων, ενσωματώνοντας 

έτσι όλα τα στάδια του κύκλου των 

συγκρούσεων, καθώς και να συμμετέχει 

πλήρως στη διατήρηση της ασφάλειας 

της Ευρώπης και της διασφάλισης της 

κοινής ασφάλειας και άμυνας ολόκληρου 

του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και 

δικαιοσύνης· παροτρύνει το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο να ξεκινήσει να εξελίσσει την 

κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας σε 

μια κοινή άμυνα, όπως προβλέπεται στο 

άρθρο 42 παράγραφος 2 της ΣΕΕ· είναι 

της άποψης ότι ένας από τους 

σημαντικούς στόχους της ΚΠΑΑ θα 

πρέπει να είναι η ενίσχυση της 

ανθεκτικότητας της ΕΕ· 

13. υπογραμμίζει ότι η ΕΕ, μέσω των 

αποστολών και επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ 

καθώς και άλλων σχετικών μέσων, θα 

πρέπει να είναι σε θέση να παρεμβαίνει σε 

όλο το φάσμα διαχείρισης των κρίσεων, 

συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και 

της επίλυσης κρίσεων, ενσωματώνοντας 

έτσι όλα τα στάδια του κύκλου των 

συγκρούσεων·  

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

16.11.2016 A8-0317/17 

Τροπολογία  17 

Bodil Valero 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

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 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· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

16.11.2016 -0317./18 

Τροπολογία  18 

Bodil Valero 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας 

2016/2067(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. υπογραμμίζει, επίσης, ότι η ΚΠΑΑ θα 

πρέπει να βασιστεί σε μια ισχυρή αρχή 

περί συλλογικής άμυνας και σε μια 
αποτελεσματική χρηματοδότηση, και ότι 

θα πρέπει να εφαρμόζεται σε συντονισμό 

με τους διεθνείς οργανισμούς στον τομέα 

της ασφάλειας και της άμυνας, καθώς και 

σε πλήρη συμπληρωματικότητα με το 

ΝΑΤΟ· θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να 

ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 

ικανοποιήσουν τους περί ικανοτήτων 

στόχους του ΝΑΤΟ, οι οποίοι απαιτούν 

κατ’ ελάχιστον αμυντικές δαπάνες σε 

ποσοστό 2 % του ΑΕγχΠ, όπως 

επαναβεβαιώθηκε κατά τις συνόδους 

κορυφής της Ουαλίας και της 

Βαρσοβίας· 

15. υπογραμμίζει, επίσης, ότι η ΚΠΑΑ θα 

πρέπει να βασιστεί σε μια αποτελεσματική 

χρηματοδότηση, και να εφαρμόζεται σε 

συντονισμό με τους διεθνείς οργανισμούς 

στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, 

καθώς και σε πλήρη συμπληρωματικότητα 

με το ΝΑΤΟ·  

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/19 

Τροπολογία  19 

Bodil Valero 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

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. επικροτεί την ιδέα της μετατροπής 

των σημερινών ειδικών δομών σε μια 

μέτριου μεγέθους μόνιμη  στρατιωτική 

δομή σχεδιασμού και διεξαγωγής 

επιχειρήσεων, παρόμοια με την ήδη 

υπάρχουσα μη στρατιωτική δυνατότητα 

σχεδιασμού και διεξαγωγής επιχειρήσεων 

(CPCC) σε επίπεδο ΕΕ·   καλεί την 

ΑΕ/ΥΕ και τα κράτη μέλη να μην 

ενοποιήσουν τις στρατιωτικές και μη 

στρατιωτικές δομές σχεδιασμού και 

διεξαγωγής επιχειρήσεων, καθώς οι 

στρατιωτικές και οι μη στρατιωτικές 

αποστολές και επιχειρήσεις ΚΠΑΑ έχουν 

πολύ διαφορετική συγκρότηση, 

στελέχωση και στόχους· υπενθυμίζει ότι η 

συντριπτική πλειονότητα των μη 

στρατιωτικών αποστολών ΚΠΑΑ 

αφορούν κατάρτιση, υποστήριξη και 

συμβουλευτικές υπηρεσίες στο πεδίο του 

κράτους δικαίου, χρηματοδοτούνται από 

τον προϋπολογισμό της ΕΕ και έχουν 

ελάχιστη σχέση με τις διακυβερνητικές 

δομές των στρατιωτικών επιχειρήσεων 

ΚΠΑΑ για δράση εναντίον πειρατών ή 

λαθροδιακινητών ή για την εκπαίδευση 

των στρατιωτικών δυνάμεων τρίτων 

χωρών· καλεί την ΑΕ/ΥΕ και την 

Επιτροπή να διατηρήσουν τον διακριτό 

χαρακτήρα της μη στρατιωτικής ΚΠΑΑ 

και να αποφύγουν τη συγχώνευση μη 
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στρατιωτικών και στρατιωτικών δομών 

σε ένα πλαίσιο ενοποιημένης δομής 

πολιτικοστρατιωτικού στρατηγικού 

σχεδιασμού·   

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/20 

Τροπολογία  20 

Bodil Valero 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας 

2016/2067(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 26 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

26. επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, το 

επίπεδο πολιτικής φιλοδοξίας που ορίζει η 

ΠΣΕΕ για μια ενοποιημένη προσέγγιση 

των συγκρούσεων και των κρίσεων όσον 

αφορά την εμπλοκή της Ένωσης σε όλα τα 

στάδια του κύκλου της σύγκρουσης, μέσω 

πρόληψης, επίλυσης και σταθεροποίησης, 

καθώς και τη δέσμευση για αποφυγή 

πρόωρης απεμπλοκής· θεωρεί ότι η ΕΕ θα 

πρέπει να στηρίξει με συνεκτικό τρόπο τα 

κράτη μέλη που συμμετέχουν στον 

συνασπισμό κατά του 

αυτοαποκαλούμενου Ισλαμικού Κράτους 

μέσω της δημιουργίας επιχείρησης της 

ΚΠΑΑ στο Ιράκ που θα εστιάζεται στην 

εκπαίδευση· 

26. επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, το 

επίπεδο πολιτικής φιλοδοξίας που ορίζει η 

ΠΣΕΕ για μια ενοποιημένη προσέγγιση 

των συγκρούσεων και των κρίσεων όσον 

αφορά την εμπλοκή της Ένωσης σε όλα τα 

στάδια του κύκλου της σύγκρουσης, μέσω 

πρόληψης, επίλυσης και σταθεροποίησης, 

καθώς και τη δέσμευση για αποφυγή 

πρόωρης απεμπλοκής·  

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/21 

Τροπολογία  21 

Bodil Valero 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας 

2016/2067(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 26 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  26α. υπενθυμίζει ότι η παγκόσμια 

στρατηγική της ΕΕ απαιτεί επενδύσεις 

για την πρόληψη των συγκρούσεων, όμως 

στην πραγματικότητα έχουν προταθεί 

εκτεταμένες περικοπές τόσο από την 

Επιτροπή όσο και από το Συμβούλιο στον 

προϋπολογισμό του 2017 για το μοναδικό 

μέσο που διαθέτει η ΕΕ για την πρόληψη 

των συγκρούσεων (ΙcSP)· τονίζει την 

ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες στον 

τομέα της πρόληψης συγκρούσεων, της 

διαμεσολάβησης και της συμφιλίωσης, 

δεδομένων των πολλών προκλήσεων για 

την ασφάλεια στην ευρωπαϊκή γειτονιά 

και πέρα από αυτήν· 
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16.11.2016 A8-0317/22 

Τροπολογία  22 

Bodil Valero 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας 

2016/2067(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 28 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

28. υπογραμμίζει ότι όλες οι αποφάσεις 

του Συμβουλίου σχετικά με τις 

μελλοντικές αποστολές και επιχειρήσεις 

θα πρέπει να θέτουν ως προτεραιότητα 

την εμπλοκή σε συγκρούσεις που 

επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια της ΕΕ 

ή την ασφάλεια εταίρων και περιοχών 

όπου η ΕΕ διαδραματίζει ρόλο εγγυητή 

της ασφάλειας· θεωρεί ότι η απόφαση 

εμπλοκής θα πρέπει να βασίζεται σε μια 

κοινή ανάλυση και κατανόηση του 

στρατηγικού περιβάλλοντος και στα κοινά 

στρατηγικά συμφέροντα των κρατών 

μελών, συνεκτιμώντας τις δράσεις άλλων 

συμμάχων και οργανώσεων, όπως του 

ΟΗΕ και του ΝΑΤΟ· θεωρεί ότι οι 

αποστολές ανάπτυξης ικανοτήτων της 

ΚΠΑΑ πρέπει να συντονίζονται με τις 

ενέργειες της Επιτροπής όσον αφορά τη 

μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας 

και τον τομέα του κράτους δικαίου· 

28. θεωρεί ότι η απόφαση εμπλοκής θα 

πρέπει να βασίζεται σε μια κοινή ανάλυση 

και κατανόηση του στρατηγικού 

περιβάλλοντος, συνεκτιμώντας τις δράσεις 

άλλων συμμάχων και οργανώσεων, όπως 

του ΟΗΕ και του ΝΑΤΟ· θεωρεί ότι οι 

αποστολές ανάπτυξης ικανοτήτων της 

ΚΠΑΑ πρέπει να συντονίζονται με τις 

ενέργειες της Επιτροπής όσον αφορά τη 

μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας 

και τον τομέα του κράτους δικαίου· 
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16.11.2016 A8-0317/23 

Τροπολογία  23 

Bodil Valero 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

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. απορρίπτει τη νομοθετική πρόταση 

της Επιτροπής, της 5ης Ιουλίου 2016, 

σχετικά με την οικοδόμηση ικανοτήτων 

για στρατιωτικούς παράγοντες μέσω του 

μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα 

και στην ειρήνη  (IcSP)· υποστηρίζει τις 

γνώμες που εξέφρασαν οι νομικές 

υπηρεσίες της Επιτροπής, του 

Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου για το 

ζήτημα αυτό· συνιστά ένθερμα να 

επιλεγεί ένα μέσο όπως ο μηχανισμός 

Athena, που δεν θα εξασθενούσε, ούτε θα 

έθετε σε αμφισβήτηση το νομικό σύστημα 

της ΕΕ, τη νομοθεσία για τον 

προϋπολογισμό της και τις σχετικές 

αποφάσεις του Δικαστηρίου·  
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16.11.2016 A8-0317/24 

Τροπολογία  24 

Bodil Valero 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας 

2016/2067(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 30 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

30. υπογραμμίζει ότι είναι επίσης αναγκαίο 

να προσδιοριστούν άλλα χρηματοδοτικά 

μέσα για να ενισχυθεί η οικοδόμηση 

ικανοτήτων των εταίρων στον τομέα της 

ασφάλειας και της άμυνας· καλεί την 

ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να διασφαλίσουν 

πλήρη συνοχή και συντονισμό, ώστε να 

επιτυγχάνονται τα βέλτιστα αποτελέσματα 

και να αποφεύγονται επικαλύψεις στο 

πεδίο· 

30. υπογραμμίζει ότι είναι επίσης αναγκαίο 

να προσδιοριστούν άλλα μέσα για να 

ενισχυθεί η οικοδόμηση ικανοτήτων των 

εταίρων στον τομέα της ασφάλειας και της 

άμυνας· καλεί την ΕΥΕΔ να διασφαλίσει 

πλήρη συνοχή και συντονισμό, ώστε να 

επιτυγχάνονται τα βέλτιστα αποτελέσματα 

και να αποφεύγονται επικαλύψεις στο 

πεδίο· 
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16.11.2016 A8-0317/25 

Τροπολογία  25 

Bodil Valero 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας 

2016/2067(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 31 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

31. επισημαίνει, για τον σκοπό αυτό, ότι οι 

αποστολές Petersberg θα πρέπει να 

αναθεωρηθούν και ότι οι μάχιμες μονάδες 

θα πρέπει να καταστούν, το ταχύτερο 

δυνατόν, στρατιωτικό μέσο κατάλληλο 

προς χρήση, αυξάνοντας την ευελιξία τους 

και καθιστώντας πιο λειτουργική τη 

χρηματοδότησή τους· επισημαίνει ότι η 

έλλειψη εποικοδομητικής προσέγγισης 

μεταξύ των κρατών μελών εξακολουθεί να 

συνιστά πολιτικό και επιχειρησιακό 

πρόσκομμα στην ανάπτυξη μάχιμων 

μονάδων· προτρέπει το Συμβούλιο 

δρομολογήσει τη δημιουργία ταμείου 

εκκίνησης (που προβλέπεται στο άρθρο 41 

παράγραφος 3 της ΣΕΕ) με στόχο την 

άμεση χρηματοδότηση των αρχικών 

φάσεων των στρατιωτικών επιχειρήσεων· 

31. επισημαίνει ότι οι μάχιμες μονάδες θα 

πρέπει να καταστούν, το ταχύτερο 

δυνατόν, στρατιωτικό μέσο κατάλληλο 

προς χρήση, αυξάνοντας την ευελιξία τους 

και καθιστώντας πιο λειτουργική τη 

χρηματοδότησή τους· επισημαίνει ότι η 

έλλειψη εποικοδομητικής προσέγγισης 

μεταξύ των κρατών μελών εξακολουθεί να 

συνιστά πολιτικό και επιχειρησιακό 

πρόσκομμα στην ανάπτυξη μάχιμων 

μονάδων· προτρέπει το Συμβούλιο 

δρομολογήσει τη δημιουργία ταμείου 

εκκίνησης (που προβλέπεται στο άρθρο 41 

παράγραφος 3 της ΣΕΕ) με στόχο την 

άμεση χρηματοδότηση των αρχικών 

φάσεων των στρατιωτικών επιχειρήσεων· 
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16.11.2016 A8-0317/26 

Τροπολογία  26 

Bodil Valero 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας 

2016/2067(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 33 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

33. υπενθυμίζει ότι το ΝΑΤΟ και η ΕΕ 

μοιράζονται τα ίδια στρατηγικά 

συμφέροντα και αντιμετωπίζουν τις ίδιες 

προκλήσεις στην ανατολή και στον νότο· 

επισημαίνει τη σημασία της ρήτρας 

αμοιβαίας άμυνας (άρθρο 42 παράγραφος 

7) για τα κράτη μέλη της ΕΕ, είτε είναι 

μέλη του ΝΑΤΟ είτε όχι· επισημαίνει ότι 

η ΕΕ θα πρέπει να είναι σε θέση να 

προστατεύει, στον ίδιο βαθμό, 

χρησιμοποιώντας τα δικά της μέσα, τα 

μέλη της ΕΕ που δεν ανήκουν στο ΝΑΤΟ· 

επισημαίνει τον στόχο της ΠΣΕΕ για ένα 

κατάλληλο επίπεδο στρατηγικής 

αυτονομίας της ΕΕ, και υπογραμμίζει ότι 

οι δύο οργανισμοί πρέπει να διασφαλίσουν 

τη συμπληρωματικότητα των μέσων τους· 

θεωρεί ότι η «στρατηγική αυτονομία» της 

ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσει την ικανότητα 

της Ευρώπης να προωθεί την ασφάλεια 

εντός και εκτός των συνόρων της, καθώς 

και να ενισχύσει την εταιρική σχέση με το 

ΝΑΤΟ και τις διατλαντικές σχέσεις· 

33. υπενθυμίζει ότι το ΝΑΤΟ και η ΕΕ 

αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην ανατολή 

και στον νότο· υπογραμμίζει ότι οι δύο 

οργανισμοί πρέπει να διασφαλίσουν τη 

συμπληρωματικότητα των μέσων τους· 

θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσει την 

ικανότητά της να προωθεί την ασφάλεια 

εκτός των συνόρων της, καθώς και να 

ενισχύσει την εταιρική σχέση με το ΝΑΤΟ 

και τις διατλαντικές σχέσεις· 
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16.11.2016 A8-0317/27 

Τροπολογία  27 

Bodil Valero 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας 

2016/2067(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 34 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

34. θεωρεί ότι θεμέλιο μιας στενής και 

αποτελεσματικής συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ 

συνιστά η συμπληρωματικότητα και η 

συμβατότητα των αποστολών τους και, 

συνεπώς, των διαθέσιμων μέσων τους· 

τονίζει ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο 

οργανισμών θα πρέπει να συνεχίσουν να 

είναι συνεργατικές και μη ανταγωνιστικές· 

θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να ενθαρρύνει 

τα κράτη μέλη να ικανοποιήσουν τους 

περί ικανοτήτων στόχους που έχει θέσει 

το ΝΑΤΟ, οι οποίοι απαιτούν κατ’ 

ελάχιστον αμυντικές δαπάνες σε ποσοστό 

2 % του ΑΕγχΠ· 

34. θεωρεί ότι θεμέλιο μιας στενής και 

αποτελεσματικής συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ 

συνιστά η συμπληρωματικότητα και η 

συμβατότητα των αποστολών τους και, 

συνεπώς, των διαθέσιμων μέσων τους· 

τονίζει ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο 

οργανισμών θα πρέπει να συνεχίσουν να 

είναι συνεργατικές και μη ανταγωνιστικές·  
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16.11.2016 A8-0317/28 

Τροπολογία  28 

Bodil Valero 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας 

2016/2067(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 35 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

35. υπογραμμίζει ότι το ΝΑΤΟ είναι 

καλύτερα εξοπλισμένο για αποτροπή και 

άμυνα, και είναι έτοιμο να εφαρμόσει 

συλλογική άμυνα (άρθρο V της Συνθήκης 

της Ουάσινγκτον) σε περίπτωση επίθεσης 

ενάντια σε ένα από τα μέλη του, ενώ η 

ΚΠΑΑ εστιάζει επί του παρόντος στη 

διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των 

συγκρούσεων και την ενίσχυση της 

διεθνούς ασφάλειας (άρθρο 42 της ΣΕΕ) 

και η ΕΕ διαθέτει πρόσθετα μέσα για να 

αντιμετωπίσει προκλήσεις για την 

εσωτερική ασφάλεια των κρατών μελών, 

περιλαμβανομένης της ανατροπής, οι 

οποίες δεν καλύπτονται από το άρθρο V· 

επαναλαμβάνει ότι η «ρήτρα 

αλληλεγγύης» του άρθρου 222 της ΣΛΕΕ 

αποσκοπεί στην προστασία των 

δημοκρατικών θεσμών και του άμαχου 

πληθυσμού σε περίπτωση τρομοκρατικής 

επίθεσης· 

35. υπογραμμίζει ότι το ΝΑΤΟ είναι 

καλύτερα εξοπλισμένο για αποτροπή και 

άμυνα, και είναι έτοιμο να εφαρμόσει 

συλλογική άμυνα (άρθρο V της Συνθήκης 

της Ουάσινγκτον) σε περίπτωση επίθεσης 

ενάντια σε ένα από τα μέλη του, ενώ η 

ΚΠΑΑ εστιάζει στη διατήρηση της 

ειρήνης, την πρόληψη των συγκρούσεων 

και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας 

(άρθρο 42 της ΣΕΕ)· επαναλαμβάνει ότι η 

«ρήτρα αλληλεγγύης» του άρθρου 222 της 

ΣΛΕΕ αποσκοπεί στην προστασία των 

δημοκρατικών θεσμών και του άμαχου 

πληθυσμού σε περίπτωση τρομοκρατικής 

επίθεσης· 
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16.11.2016 A8-0317/29 

Τροπολογία  29 

Bodil Valero 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας 

2016/2067(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 38 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

38. θεωρεί ότι η ανάπτυξη μιας ισχυρής 

αμυντικής βιομηχανίας θα ενίσχυε τη 

στρατηγική αυτονομία και την 

τεχνολογική ανεξαρτησία της ΕΕ· είναι 

πεπεισμένο ότι, για να ενισχυθεί η 

ιδιότητα της ΕΕ ως παρόχου ασφάλειας 

στη γειτονία της Ευρώπης, χρειάζονται 
κατάλληλες και επαρκείς ικανότητες και 

μια ανταγωνιστική, αποτελεσματική και 

διαφανής αμυντική βιομηχανία που θα 

διασφαλίζει μια βιώσιμη αλυσίδα 

εφοδιασμού· επισημαίνει ότι ο ευρωπαϊκός 

αμυντικός τομέας χαρακτηρίζεται από 

κατακερματισμό και αλληλοεπικάλυψη, 

που πρέπει βαθμιαία να εξαλειφθούν μέσω 

μιας διαδικασίας που θα προσφέρει 

κίνητρα και ανταμοιβές σε όλες τις 

εθνικές συνιστώσες και θα λαμβάνει 
υπόψη τη μακροπρόθεσμη προοπτική μιας 

ενοποιημένης αγοράς στον τομέα της 

άμυνας· 

38. θεωρεί ότι η ανάπτυξη μιας αμυντικής 

βιομηχανίας θα ενίσχυε την τεχνολογική 

ανεξαρτησία της ΕΕ· είναι πεπεισμένο ότι 

η ΕΕ χρειάζεται κατάλληλες και επαρκείς 

ικανότητες και μια αποτελεσματική και 

διαφανή αμυντική βιομηχανία που θα 

διασφαλίζει μια βιώσιμη αλυσίδα 

εφοδιασμού· επισημαίνει ότι ο ευρωπαϊκός 

αμυντικός τομέας χαρακτηρίζεται από 

κατακερματισμό και αλληλοεπικάλυψη, 

που πρέπει βαθμιαία να εξαλειφθούν, 

λαμβάνοντας υπόψη τη μακροπρόθεσμη 

προοπτική μιας ενοποιημένης αγοράς στον 

τομέα της άμυνας· 
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Τροπολογία  30 

Bodil Valero 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας 

2016/2067(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 41 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

41. σημειώνει ότι όλα τα κράτη μέλη 

δυσκολεύονται να διατηρήσουν ένα πολύ 

ευρύ φάσμα πλήρως λειτουργικών 

αμυντικών ικανοτήτων, κυρίως εξαιτίας 

οικονομικών περιορισμών· ζητεί, 

επομένως, μεγαλύτερο συντονισμό και 

σαφέστερες επιλογές σχετικά με το ποιες 

ικανότητες θα πρέπει να διατηρηθούν, 

ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να 

εξειδικευθούν σε ορισμένες ικανότητες· 

41. σημειώνει ότι όλα τα κράτη μέλη 

δυσκολεύονται να διατηρήσουν ένα πολύ 

ευρύ φάσμα πλήρως λειτουργικών 

ικανοτήτων· ζητεί, επομένως, μεγαλύτερο 

συντονισμό και σαφέστερες επιλογές 

σχετικά με το ποιες ικανότητες θα πρέπει 

να διατηρηθούν, ώστε τα κράτη μέλη να 

μπορούν να εξειδικευθούν σε ορισμένες 

ικανότητες· 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/31 

Τροπολογία  31 

Bodil Valero 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας 

2016/2067(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 41 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 41α. υπενθυμίζει ότι τα 28 κράτη μέλη 

της ΕΕ εξακολουθούν να κατέχουν 

παγκοσμίως τη δεύτερη θέση τόσο στις 

αμυντικές δαπάνες όσο και στις εξαγωγές 

όπλων· θεωρεί ότι η συνολική ετήσια 

αμυντική δαπάνη ύψους 200 

δισεκατομμυρίων ευρώ αποτελεί ένα 

τεράστιο ποσό χρημάτων των 

φορολογουμένων· υπενθυμίζει επίσης ότι 

πολυάριθμες πρόσφατες μελέτες έχουν 

δείξει πως το κύριο εμπόδιο στην 

κατεύθυνση προς μία πραγματικά 

ευρωπαϊκή αμυντική αγορά και προς την 

ανάπτυξη ικανοτήτων υψηλής ποιότητας 

είναι το γεγονός ότι, σε πολλά από τα 28 

κράτη μέλη, οι αμυντικοί προϋπολογισμοί 

χρησιμοποιούνται με ελάχιστα αποδοτικό 

τρόπο· τονίζει την ανάγκη για ριζική 

αναδιάρθρωση των σχέσεων μεταξύ των 

εθνικών διοικήσεων στον τομέα της 

άμυνας και της αμυντικής βιομηχανίας, 

καθώς και για εφαρμογή αυστηρών 

ποιοτικών κριτηρίων για τα έργα των 

δημοσίων προμηθειών και απαιτητικών 

και αυστηρών κριτηρίων σε σχέση με τη 

διαφάνεια, την αποδοτικότητα, την 

καταπολέμηση της διαφθοράς και τη 

συμμόρφωση με τους κανόνες της 

εσωτερικής αγοράς· υπογραμμίζει ότι η 

διαδικασία για τη δημιουργία μιας 

αμυντικής αγοράς της ΕΕ πρέπει να 
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εξελίσσεται παράλληλα με τη 

διαμόρφωση ενός πολύ αυστηρότερου 

καθεστώτος σε επίπεδο ΕΕ για τις 

εξαγωγές όπλων·  είναι πεπεισμένο ότι η 

τρέχουσα έμφαση σε υψηλότερους 

προϋπολογισμούς στον τομέα της άμυνας 

θα οδηγήσει απλώς σε περαιτέρω 

κατασπατάληση των χρημάτων των 

φορολογουμένων, χωρίς να ενισχύσει 

σημαντικά τις ένοπλες δυνάμεις· 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/32 

Τροπολογία  32 

Bodil Valero 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας 

2016/2067(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 43 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

43. υπενθυμίζει ότι μια ισχυρή ευρωπαϊκή 

βιομηχανική και τεχνολογική βάση, η 

οποία περιλαμβάνει διευκολύνσεις για τις 

ΜΜΕ, αποτελεί θεμελιώδες στήριγμα της 

ΚΠΑΑ και προαπαιτούμενο για μια κοινή 

αγορά, κάτι που θα επιτρέψει στην ΕΕ να 

οικοδομήσει τη στρατηγική της 

αυτονομία· 

43. υπενθυμίζει ότι μια ισχυρή ευρωπαϊκή 

βιομηχανική και τεχνολογική βάση, η 

οποία περιλαμβάνει διευκολύνσεις για τις 

ΜΜΕ, αποτελεί θεμελιώδες στήριγμα της 

ΚΠΑΑ και προαπαιτούμενο για μια κοινή 

αγορά· 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/33 

Τροπολογία  33 

Bodil Valero 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας 

2016/2067(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 44 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  44α. εκφράζει την ανησυχία του για το 

επιδεινούμενο περιβάλλον ασφάλειας και 

την επέκταση των ένοπλων συγκρούσεων, 

την περιφερειακή αστάθεια, την 

εσωτερική καταστολή, τις παραβιάσεις 

της ανθρωπιστικής νομοθεσίας και την 

καταπάτηση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων· καλεί τα κράτη μέλη να 

αλλάξουν ριζικά τις πολιτικές τους όσον 

αφορά τις εξαγωγές όπλων και να 

εφαρμόσουν, κατά τρόπο αυστηρό, το 

σύνολο των οκτώ κριτηρίων που 

διατυπώνονται στην κοινή θέση 

2008/944/ΚΕΠΠΑ σχετικά με τις 

εξαγωγές όπλων, καθώς και τις σχετικές 

διατάξεις της παγκόσμιας Συνθήκης για 

το εμπόριο όπλων (ΣΕΟ)· πιστεύει ότι τα 

κράτη μέλη έχουν τη νομική υποχρέωση 

να διακόπτουν αμέσως τις εξαγωγές σε 

προορισμούς όπου υπάρχει σοβαρός 

κίνδυνος τα προϊόντα αυτά να 

χρησιμοποιηθούν για τη διάπραξη 

σοβαρών παραβιάσεων της 

ανθρωπιστικής νομοθεσίας, να 

συμβάλουν στην εσωτερική καταστολή ή 

στην περιφερειακή αστάθεια ή να 

απειλήσουν την ασφάλεια κρατών μελών 

ή την παγκόσμια ειρήνη και 

σταθερότητα· 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/34 

Τροπολογία  34 

Bodil Valero 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας 

2016/2067(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 45 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

45. εκφράζει την ανησυχία του για τη 

συνεχή μείωση των πιστώσεων έρευνας για 

την άμυνα στα κράτη μέλη, η οποία θέτει 

σε κίνδυνο τη βιομηχανική και 

τεχνολογική βάση και, συνεπώς, τη 

στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης· 

καλεί τα κράτη μέλη να εφοδιάζουν τους 

στρατούς τους με εξοπλισμό που 

κατασκευάζει η ευρωπαϊκή αμυντική 

βιομηχανία και όχι οι βιομηχανικοί 

ανταγωνιστές της· 

45. εκφράζει την ανησυχία του για τη 

συνεχή μείωση των πιστώσεων έρευνας για 

την άμυνα στα κράτη μέλη, η οποία θέτει 

σε κίνδυνο τη βιομηχανική και 

τεχνολογική βάση· καλεί τα κράτη μέλη να 

εφοδιάζουν τους στρατούς τους κυρίως με 

εξοπλισμό που κατασκευάζει η ευρωπαϊκή 

αμυντική βιομηχανία· 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/35 

Τροπολογία  35 

Bodil Valero 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας 

2016/2067(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 46 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

46. είναι πεπεισμένο ότι η ενίσχυση του 

ρόλου του ΕΟΑ όσον αφορά τον 

συντονισμό προγραμμάτων, σχεδίων και 

δραστηριοτήτων που θα βασίζονται στις 

ικανότητες θα ωφελήσει μια 

αποτελεσματική ΚΠΑΑ· θεωρεί ότι ο 

ΕΟΑ θα πρέπει να υποστηρίζεται πλήρως 

στην εκπλήρωση των στόχων του, ιδίως δε 

όσον αφορά τις επικείμενες 

προτεραιότητες και ρόλους στο πλαίσιο 

του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για την 

Άμυνα (EDAP) και του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος Έρευνας για την Άμυνα 

(EDRP)· καλεί, επομένως, τα κράτη μέλη 

να επανεξετάσουν την οργάνωση, τις 

διαδικασίες και τις δραστηριότητες του 

Οργανισμού, δημιουργώντας περισσότερες 

επιλογές για περαιτέρω συνεργασία και 

ολοκλήρωση· καλεί τα κράτη μέλη να 

δώσουν κατευθυντήριες γραμμές στον 

ΕΟΑ για συντονισμό της επανεξέτασης 

του Σχεδίου Ανάπτυξης Ικανοτήτων, 

σύμφωνα με την ΠΣΕΕ και την τομεακή 

στρατηγική· 

46. είναι πεπεισμένο ότι η ενίσχυση του 

ρόλου του ΕΟΑ όσον αφορά τον 

συντονισμό προγραμμάτων, σχεδίων και 

δραστηριοτήτων που θα βασίζονται στις 

ικανότητες θα ωφελήσει μια 

αποτελεσματική ΚΠΑΑ· θεωρεί ότι ο 

ΕΟΑ θα πρέπει να υποστηρίζεται πλήρως 

στην εκπλήρωση των στόχων του, ιδίως δε 

όσον αφορά τις επικείμενες 

προτεραιότητες και ρόλους στο πλαίσιο 

του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για την 

Άμυνα (EDAP)· καλεί, επομένως, τα 

κράτη μέλη να επανεξετάσουν την 

οργάνωση, τις διαδικασίες και τις 

δραστηριότητες του Οργανισμού, 

δημιουργώντας περισσότερες επιλογές για 

περαιτέρω συνεργασία και ολοκλήρωση· 

καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν 

κατευθυντήριες γραμμές στον ΕΟΑ για 

συντονισμό της επανεξέτασης του Σχεδίου 

Ανάπτυξης Ικανοτήτων, σύμφωνα με την 

ΠΣΕΕ και την τομεακή στρατηγική· 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/36 

Τροπολογία  36 

Bodil Valero 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας 

2016/2067(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 47 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

47. τονίζει ότι η ασφάλεια του 

κυβερνοχώρου είναι από τη φύση της ένας 

τομέας πολιτικής στον οποίο η συνεργασία 

και η ενοποίηση είναι καίριας σημασίας, 

όχι μόνο μεταξύ των κρατών μελών της 

ΕΕ, των βασικών εταίρων και του ΝΑΤΟ, 

αλλά και μεταξύ διαφόρων παραγόντων 

εντός της κοινωνίας, καθώς δεν αποτελεί 

αποκλειστικά στρατιωτική ευθύνη· ζητεί 

σαφέστερες κατευθυντήριες γραμμές 

σχετικά με τη χρήση και το πλαίσιο των 

αμυντικών και επιθετικών ικανοτήτων της 

ΕΕ· υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα ζητήσει 

διεξοδική αναθεώρηση του κανονισμού 

της ΕΕ για την εξαγωγή ειδών διπλής 

χρήσης, ώστε να μην πέφτει σε λάθος 

χέρια το λογισμικό και άλλα συστήματα 

που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον 

των ψηφιακών υποδομών της ΕΕ και για 

την παραβίαση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων· καλεί την ΕΕ να 

υπερασπιστεί σε διεθνή φόρα - μεταξύ 

άλλων, και όχι αποκλειστικά, σε φόρα 

διακυβέρνησης του διαδικτύου - την αρχή 

ότι οι βασικές υποδομές του διαδικτύου θα 

πρέπει να αποτελούν ουδέτερη ζώνη όπου 

απαγορεύεται η παρέμβαση κυβερνήσεων 

που επιδιώκουν τα εθνικά τους 

συμφέροντα· 

47. τονίζει ότι η ασφάλεια του 

κυβερνοχώρου είναι από τη φύση της ένας 

τομέας πολιτικής στον οποίο η συνεργασία 

και η ενοποίηση είναι καίριας σημασίας, 

όχι μόνο μεταξύ των κρατών μελών της 

ΕΕ, των βασικών εταίρων και του ΝΑΤΟ, 

αλλά και μεταξύ διαφόρων παραγόντων 

εντός της κοινωνίας, καθώς δεν αποτελεί 

αποκλειστικά στρατιωτική ευθύνη· ζητεί 

σαφέστερες κατευθυντήριες γραμμές 

σχετικά με τη χρήση και το πλαίσιο των 

ικανοτήτων της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει 

επανειλημμένα ζητήσει διεξοδική 

αναθεώρηση του κανονισμού της ΕΕ για 

την εξαγωγή ειδών διπλής χρήσης, ώστε να 

μην πέφτει σε λάθος χέρια το λογισμικό 

και άλλα συστήματα που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν εναντίον των ψηφιακών 

υποδομών της ΕΕ και για την παραβίαση 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την 

ΕΕ να υπερασπιστεί σε διεθνή φόρα - 

μεταξύ άλλων, και όχι αποκλειστικά, σε 

φόρα διακυβέρνησης του διαδικτύου - την 

αρχή ότι οι βασικές υποδομές του 

διαδικτύου θα πρέπει να αποτελούν 

ουδέτερη ζώνη όπου απαγορεύεται η 

παρέμβαση κυβερνήσεων που επιδιώκουν 

τα εθνικά τους συμφέροντα· 
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16.11.2016 A8-0317/37 

Τροπολογία  37 

Bodil Valero 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

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, 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 σχεδιασμού και 

εφαρμογής·  

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/38 

Τροπολογία  38 

Bodil Valero 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας 

2016/2067(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 49 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

49. ζητεί μια μεταρρύθμιση του 

ευρωπαϊκού δικαίου, η οποία να επιτρέπει 

στις ευρωπαϊκές αμυντικές βιομηχανίες 

να επωφελούνται από τις ίδιες κρατικές 

ενισχύσεις με αυτές από τις οποίες 

επωφελούνται οι αμερικανικές 

βιομηχανίες· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

 


