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7.12.2016 A8-0360/1 

Τροπολογία  1 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (Άρθρο 36 ΣΕΕ) 

2016/2036(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. είναι πεπεισμένο ότι, λαμβάνοντας 

υπόψη ένα ήδη υποχρηματοδοτούμενο 

προϋπολογισμό της ΕΕ, οι πρόσθετες 

προσπάθειες για επιχειρησιακή δράση, οι 

διοικητικές δαπάνες, οι 

προπαρασκευαστικές ενέργειες και τα 

δοκιμαστικά σχέδια στο πλαίσιο της 

κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 

ασφάλειας απαιτούν επίσης πρόσθετα 

χρηματοδοτικά μέσα από τα κράτη μέλη, 

καθώς και προσπάθειες για ενίσχυση των 

συνεργειών· καλεί την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη να αδράξουν την ευκαιρία της 

τρέχουσας αναθεώρησης/επανεξέτασης 

του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 
προκειμένου να καλύψουν τις 

δημοσιονομικές ανάγκες για τις 

αυξανόμενες προκλήσεις ασφάλειας· καλεί 

τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις αμυντικές 

τους δαπάνες ώστε να ανταποκριθούν 

στους στόχους του ΝΑΤΟ όσον αφορά τις 

ικανότητες, γεγονός που απαιτεί 

ελάχιστες αμυντικές δαπάνες σε ποσοστό 

2% του ΑΕγχΠ· υπογραμμίζει ότι ο 

καλύτερος συντονισμός και η μειωμένη 

αλληλεπικάλυψη των δραστηριοτήτων της 

ΕΕ και των κρατών μελών θα επιτρέψουν 

την εξοικονόμηση και ανακατανομή των 

κονδυλίων· 

19. είναι πεπεισμένο ότι, λαμβάνοντας 

υπόψη ένα ήδη υποχρηματοδοτούμενο 

προϋπολογισμό της ΕΕ, οι πρόσθετες 

προσπάθειες για επιχειρησιακή δράση, οι 

διοικητικές δαπάνες και το διοικητικό 

κόστος στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής 

πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας 

απαιτούν επίσης πρόσθετα χρηματοδοτικά 

μέσα από τα κράτη μέλη, καθώς και 

προσπάθειες για ενίσχυση των συνεργειών· 

καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

αδράξουν την ευκαιρία προκειμένου να 

καλύψουν τις δημοσιονομικές ανάγκες για 

τις αυξανόμενες προκλήσεις ασφάλειας· 

υπογραμμίζει ότι ο καλύτερος συντονισμός 

και η μειωμένη αλληλεπικάλυψη των 

δραστηριοτήτων των κρατών μελών θα 

επιτρέψουν την εξοικονόμηση και 

ανακατανομή των κονδυλίων, της τάξης 

των 25 έως 100 εκατομμυρίων ευρώ, 

σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης για την 

Άμυνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής· 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/2 

Τροπολογία  2 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (Άρθρο 36 ΣΕΕ) 

2016/2036(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20, πρώτη περίπτωση 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

• της δημιουργίας μόνιμου 

πολιτικοστρατιωτικού αρχηγείου, με 

μια Ικανότητα Στρατιωτικού 

Σχεδιασμού και Εκτέλεσης εξίσου 

σημαντική με τη Μη Στρατιωτική 

Δυνατότητα Σχεδιασμού και 

Διεξαγωγής Επιχειρήσεων, που θα 

ενισχύσει το στρατηγικό και 

επιχειρησιακό σχεδιασμό, γεγονός που 

θα ενίσχυε τον στρατηγικό και 

επιχειρησιακό σχεδιασμό, θα 

ενδυνάμωνε την πολιτικοστρατιωτική 

συνεργασία και θα βελτίωνε την 

ικανότητα ταχείας ανταπόκρισης της 

ΕΕ σε κρίσεις· 

• της δημιουργίας μόνιμου στρατιωτικού 

αρχηγείου, το οποίο θα λειτουργεί ως 

μια σημαντική Ικανότητα Στρατιωτικού 

Σχεδιασμού και Εκτέλεσης (ΙΣΣΕ) στο 

ίδιο επίπεδο με τη Μη Στρατιωτική 

Ικανότητα Σχεδιασμού και Διεξαγωγής 

Επιχειρήσεων (ΜΣΙΣΔΕ), που θα 

ενισχύσει το στρατηγικό και 

επιχειρησιακό σχεδιασμό σε ολόκληρο 

τον κύκλο σχεδιασμού, θα ενισχύσει την 

πολιτικοστρατιωτική συνεργασία και θα 

βελτιώσει την ικανότητα ταχείας 

αντίδρασης σε κρίσεις· 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/3 

Τροπολογία  3 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (Άρθρο 36 ΣΕΕ) 

2016/2036(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 

ότι τα συνολικά καθήκοντα που 

καθορίστηκαν από το Συμβούλιο 

Εξωτερικών Υποθέσεων του Νοεμβρίου 

2013 και τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια του 

2013 και 2015, δεν έχουν ακόμη 

εκτελεστεί πλήρως από την Επιτροπή, την 

ΕΥΕΔ, τον ΕΟΑ και τα κράτη μέλη· καλεί 

την ΑΕ/ΥΕ και την Επίτροπο για την 

Ενιαία Αγορά, τη Βιομηχανία, την 

Επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ να 

παρουσιάσουν μια αξιολόγηση της 

εφαρμογής των προηγούμενων αποφάσεων 

στο Κοινοβούλιο πριν προτείνουν νέα 

καθήκοντα· ζητεί να επιταχυνθεί το εν 

εξελίξει έργο σχετικά με το σχέδιο δράσης 

ευρωπαϊκής άμυνας, καθώς και τις 

προσπάθειες της Επιτροπής για τη 

μεγιστοποίηση της αμυντικής 

συνεργασίας, μεταξύ άλλων, μέσω της 

παροχής κινήτρων σε τομείς όπως η 

εσωτερική αγορά, οι δημόσιες συμβάσεις, 

η έρευνα, οι μεταφορές, το διάστημα, ο 

κυβερνοχώρος, οι ενεργειακές και 

βιομηχανικές πολιτικές· σημειώνει την 

πρόταση του Γάλλου Προέδρου σχετικά 

με τη δημιουργία ευρωπαϊκού ταμείου για 

την ασφάλεια και την άμυνα, και 

υποστηρίζει την ανάπτυξη νέων και 

καινοτόμων εννοιών σε θέματα 

χρηματοδότησης και επενδύσεων, μεταξύ 

23. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 

ότι τα συνολικά καθήκοντα που 

καθορίστηκαν από το Συμβούλιο 

Εξωτερικών Υποθέσεων του Νοεμβρίου 

2013 και τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια του 

2013 και 2015, δεν έχουν ακόμη 

εκτελεστεί πλήρως από την Επιτροπή, την 

ΕΥΕΔ, τον ΕΟΑ και τα κράτη μέλη· καλεί 

την ΑΕ/ΥΕ και την Επίτροπο για την 

Ενιαία Αγορά, τη Βιομηχανία, την 

Επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ να 

παρουσιάσουν μια αξιολόγηση της 

εφαρμογής των προηγούμενων αποφάσεων 

στο Κοινοβούλιο πριν προτείνουν νέα 

καθήκοντα· ζητεί να επιταχυνθεί το εν 

εξελίξει έργο σχετικά με το σχέδιο δράσης 

ευρωπαϊκής άμυνας, καθώς και τις 

προσπάθειες της Επιτροπής για τη 

μεγιστοποίηση της αμυντικής συνεργασίας 

μέσω των ορθών προτάσεων που 

υποβλήθηκαν στις 30 Νοεμβρίου 2016 
σχετικά με τη δυνατότητα επίτευξης μιας 

ευρωπαϊκής αγοράς αμυντικού 

εξοπλισμού με την αποτελεσματικότερη 

εφαρμογή και τήρηση των δύο οδηγιών 

σχετικά με την άμυνα· 
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άλλων μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων και συμπράξεων δημόσιου-

ιδιωτικού τομέα· 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/4 

Τροπολογία  4 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (Άρθρο 36 ΣΕΕ) 

2016/2036(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

24. παρατηρεί ότι καθώς τα κράτη μέλη 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην 

προσπάθεια διατήρησης ενός ευρέως 

φάσματος πλήρως λειτουργικών 

αμυντικών ικανοτήτων, καθίσταται 

εμφανής η ανάγκη ενός καλύτερου 

συντονισμού και σαφέστερων επιλογών 

σχετικά με το ποιες ικανότητες θα πρέπει 

να διατηρηθούν, ώστε τα κράτη μέλη να 

μπορούν να εξειδικευθούν σε ορισμένες 

ικανότητες· επισημαίνει τα πρακτικά και 

οικονομικά οφέλη της περαιτέρω 

ενοποίησης των ευρωπαϊκών αμυντικών 

ικανοτήτων, και σημειώνει τις διάφορες εν 

εξελίξει πρωτοβουλίες που θα πρέπει να 

τεθούν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο για να 

καταρτιστεί ένας έξυπνος χάρτης πορείας· 

υποστηρίζει τις προτάσεις για την 

καθιέρωση ενός «Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 

για την Άμυνα» και καλεί την ΥΕ/ΑΕ να 

υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις προς το 

σκοπό αυτό· πιστεύει ότι η 

διαλειτουργικότητα αποτελεί βασικό 

στοιχείο για να καταστούν οι δυνάμεις των 

κρατών μελών πιο συμβατές και πιο 

ενοποιημένες· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη 

να αναζητήσουν περαιτέρω οδούς για 

κοινή αγορά, διατήρηση και συντήρηση 

δυνάμεων και υλικού· 

24. παρατηρεί ότι καθώς τα κράτη μέλη 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην 

προσπάθεια διατήρησης ενός ευρέως 

φάσματος πλήρως λειτουργικών 

αμυντικών ικανοτήτων, καθίσταται 

εμφανής η ανάγκη ενός καλύτερου 

συντονισμού και σαφέστερων επιλογών 

σχετικά με το ποιες ικανότητες θα πρέπει 

να διατηρηθούν, ώστε τα κράτη μέλη να 

μπορούν να εξειδικευθούν σε ορισμένες 

ικανότητες· επισημαίνει τα πρακτικά και 

οικονομικά οφέλη της περαιτέρω 

ενοποίησης των ευρωπαϊκών αμυντικών 

ικανοτήτων, και σημειώνει ορισμένες 

πρωτοβουλίες που θα πρέπει να τεθούν σε 

ένα ευρύτερο πλαίσιο για να καταρτιστεί 

ένας έξυπνος χάρτης πορείας· υποστηρίζει 

τις προτάσεις για την καθιέρωση ενός 

«Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για την Άμυνα» 

και καλεί την ΥΕ/ΑΕ να υποβάλει 

συγκεκριμένες προτάσεις προς το σκοπό 

αυτό· πιστεύει ότι η διαλειτουργικότητα 

αποτελεί βασικό στοιχείο για να 

καταστούν οι δυνάμεις των κρατών μελών 

πιο συμβατές και πιο ενοποιημένες· 

ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναζητήσουν 

περαιτέρω οδούς για κοινή αγορά, 

διατήρηση και συντήρηση δυνάμεων και 

υλικού· υπενθυμίζει ότι το 2011, οι 28 

αρχηγοί ΓΕΕΘΑ υπέβαλαν 300 προτάσεις 

για πιθανά σχέδια συγκέντρωσης και 
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κοινής χρήσης, και ότι έκτοτε μόνο ο 

περιορισμένος αριθμός των 19 

πρωτοβουλιών έχει εγκριθεί σε πολιτικό 

επίπεδο· καλεί επειγόντως τα κράτη μέλη 

να αυξήσουν σημαντικά τον αριθμό των 

συμφωνιών συγκέντρωσης και κοινής 

χρήσης χωρίς περαιτέρω αναβολή· 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/5 

Τροπολογία  5 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (Άρθρο 36 ΣΕΕ) 

2016/2036(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. επιδοκιμάζει το ρόλο του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Άμυνας για την προώθηση 

και τον συντονισμό της ανάπτυξης 

δυνατοτήτων, και ζητεί την ενίσχυσή του, 

ιδίως μέσω αύξησης του προϋπολογισμού 

του· εμμένει στην άποψη ότι η 

χρηματοδότηση των δαπανών 

προσωπικού και διαχείρισης του 

οργανισμού θα πρέπει να βαρύνει τον 

προϋπολογισμό της Ένωσης· καλεί την 

ΑΕ/ΥΕ και τα κράτη μέλη να 

επανεξετάσουν την οργάνωση, τις 

διαδικασίες και τις προηγούμενες 

δραστηριότητες του ΕΟΑ· 

25. επιδοκιμάζει το ρόλο του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Άμυνας για την προώθηση 

και τον συντονισμό της ανάπτυξης 

ικανοτήτων, και ζητεί την ενίσχυσή του· 

καλεί την ΑΕ/ΥΕ και τα κράτη μέλη να 

επανεξετάσουν την οργάνωση, τις 

διαδικασίες και τις προηγούμενες 

δραστηριότητες του ΕΟΑ· 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/6 

Τροπολογία  6 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (Άρθρο 36 ΣΕΕ) 

2016/2036(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 26 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  26a. λαμβάνει υπό σημείωση το Σχέδιο 

Δράσης για την Άμυνα της Επιτροπής 

όπως υποβλήθηκε στις 30 Νοεμβρίου 

2016· υποστηρίζει την ανάλυση της 

Επιτροπής σχετικά με την σημερινή 

κατάσταση του ευρωπαϊκού τομέα 

αμυντικής βιομηχανίας, ο οποίος πάσχει 

από κατακερματισμό, ανεπαρκή 

βιομηχανική συνεργασία και 

αναποτελεσματική χρήση του δημοσίου 

χρήματος· εφιστά επίσης την προσοχή 

στη δήλωση της Επιτροπής σύμφωνα με 

την οποία η τάση συρρίκνωσης των 

προϋπολογισμών άμυνας επιδεινώθηκε 

λόγω του αναποτελεσματικού τρόπου 

χρήσης των εν λόγω προϋπολογισμών, 

ενώ ο κατακερματισμός των ευρωπαϊκών 

αγορών οδηγεί στην περιττή 

αλληλοεπικάλυψη ικανοτήτων, 

οργάνωσης και δαπανών· κρίνει άκρως 

λυπηρό το γεγονός ότι το μεγαλύτερο 

μέρος των δαπανών άμυνας 

πραγματοποιείται μέσω εθνικών 

διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων, ενώ 

το μερίδιο της συνεργατικής προμήθειας 

εξοπλισμού αντιπροσωπεύει μόνο το 22 % 

της συνολικής προμήθεια εξοπλισμού· 

κρίνει σκανδαλώδες το γεγονός ότι 

σήμερα εφαρμόζονται λιγότερα 

συνεργαατικά προγράμματα από ό,τι προ 

εικοσαετίας· 
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7.12.2016 A8-0360/7 

Τροπολογία  7 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (Άρθρο 36 ΣΕΕ) 

2016/2036(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 27 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

27. χαιρετίζει την πρόταση του Προέδρου 

Juncker να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό 

ταμείο άμυνας προκειμένου να ενισχυθεί 
η έρευνα και η καινοτομία· επικροτεί τη 

συνεχιζόμενη προσπάθεια για τη 

δρομολόγηση προπαρασκευαστικής 

δράσης για την έρευνα στον αμυντικό 

τομέα, την οποία θα πρέπει να 

ακολουθήσει ένα μείζον ειδικό ευρωπαϊκό 

ερευνητικό πρόγραμμα στον τομέα της 

άμυνας χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ 

στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό 

Πλαίσιο, περιλαμβάνον τη χορήγηση 

επιπρόσθετων χρηματοδοτικών πόρων 

από τα κράτη μέλη· 

27. απορρίπτει με σθένος τις ιδέες που 

παρουσίασε η Επιτροπή στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας· είναι 

πεπεισμένο ότι έχοντας υπόψη τον ήδη 

υποχρηματοδοτούμενο προϋπολογισμό 

της ΕΕ και τις άκρως αναποτελεσματικές 

εθνικές αμυντικές δομές, δεν θα έπρεπε 

να χρησιμοποιούνται μη στρατιωτικά 

κονδύλια της ΕΕ για στρατιωτική έρευνα· 

απορρίπτει κατηγορηματικά την ιδέα που 

υποβλήθηκε ως «παράθυρο ικανοτήτων» 

ώστε να αντιμετωπίζονται οι εθνικές 

εισφορές κεφαλαίου ως «έκτακτες» στο 

πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και 

Ανάπτυξης, καθώς αυτό θα ενθαρρύνει 

και θα αυξήσει το δημόσιο χρέος, ενώ 

ενδέχεται να αποδυναμώσει το ευρώ· 

απορρίπτει επίσης τις ιδέες που υπέβαλε 

η Επιτροπή για καταχρηστική χρήση 

τραπεζών και ταμείων όπως η ΕΤΕπ, το 

ΕΔΕΤ και το ΕΤΠΑ και αμφισβητεί τη 

νομιμότητα των προτάσεων και την 

οικονομική λογική στην οποία 

στηρίζονται σε περιόδους με πολύ χαμηλά 

επιτόκια για πιστώσεις· 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/8 

Τροπολογία  8 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (Άρθρο 36 ΣΕΕ) 

2016/2036(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 27 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  27a. υπενθυμίζει ότι οι ΗΠΑ και η ΕΕ δεν 

έχουν το ίδιο επίπεδο φιλοδοξίας στον 

τομέα της ασφάλειας και της άμυνας 

όπως διατυπώνεται στην παγκόσμια 

στρατηγική της ΕΕ και το σχέδιο 

εφαρμογής της ΚΠΑΑ και ότι, η 

σύγκριση των απολύτων επιπέδων 

ετήσιων δαπανών άμυνας, όπως το 

έπραξε η Επιτροπή στο σχέδιο δράσης 

για την άμυνα, είναι παραπλανητική· 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/9 

Τροπολογία  9 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (Άρθρο 36 ΣΕΕ) 

2016/2036(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 28 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  28a. 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 διπλασιαστούν οι προσπάθειες 

στον τομέα της πρόληψης των 

συγκρούσεων, της διαμεσολάβησης, της 

συμφιλίωσης, δεδομένων των πολλών 

προκλήσεων για την ασφάλεια στην 

ευρωπαϊκή γειτονία και πέραν αυτής· 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/10 

Τροπολογία  10 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (Άρθρο 36 ΣΕΕ) 

2016/2036(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 30 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

30. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 

κοινή δήλωση σχετικά με τη συνεργασία 

μεταξύ του ΝΑΤΟ και της ΕΕ που 

εγκρίθηκε κατά τη σύνοδο κορυφής της 

Βαρσοβίας· υποστηρίζει πλήρως την 

ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του 

ΝΑΤΟ και της ΕΕ στους τομείς της 

ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, της 

μετανάστευσης, της στρατηγικής 

επικοινωνίας και της ανταπόκρισης σε 

υβριδικές απειλές· καλεί την ΑΕ/ΥΕ να 

υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για τη 

συνέχεια που θα δοθεί στην κοινή δήλωση 

της Βαρσοβίας μέχρι το τέλος του 2016· 

είναι πεπεισμένο ότι το ΝΑΤΟ είναι 

ζωτικής σημασίας για τη συλλογική 

ασφάλεια της Ευρώπης, τονίζοντας 

ωστόσο με έμφαση την ανάγκη διατήρησης 

των ιδίων ικανοτήτων αντίδρασης της ΕΕ· 

υπενθυμίζει ότι η ενίσχυση του ΝΑΤΟ και 

η ενίσχυση της ΕΕ 

αλληλοσυμπληρώνονται και 

αλληλοενισχύονται· επιδοκιμάζει τη 

δέσμευση της διεθνούς στρατηγικής της 

ΕΕ απέναντι στο ΝΑΤΟ, ως ακρογωνιαίο 

λίθο της συλλογικής ασφάλειας της 

Ευρώπης· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει 

να αξιοποιήσει στο έπακρο τους 

διαθέσιμους πόρους για την ασφάλεια και 

την άμυνα αποφεύγοντας πιθανές 

αλληλεπικαλύψεις· πιστεύει επίσης ότι η 

30. λαμβάνει υπό σημείωση την κοινή 

δήλωση σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ 

του ΝΑΤΟ και της ΕΕ που εγκρίθηκε κατά 

τη σύνοδο κορυφής της Βαρσοβίας· 

υποστηρίζει πλήρως την ενίσχυση της 

συνεργασίας μεταξύ του ΝΑΤΟ και της ΕΕ 

στους τομείς της ασφάλειας στον 

κυβερνοχώρο, της μετανάστευσης, της 

στρατηγικής επικοινωνίας και της 

ανταπόκρισης σε υβριδικές απειλές· καλεί 

την ΑΕ/ΥΕ να υποβάλει συγκεκριμένες 

προτάσεις για τη συνέχεια που θα δοθεί 

στην κοινή δήλωση της Βαρσοβίας μέχρι 

το τέλος του 2016· είναι πεπεισμένο ότι το 

ΝΑΤΟ είναι ζωτικής σημασίας για τη 

συλλογική ασφάλεια της Ευρώπης, 

τονίζοντας ωστόσο με έμφαση την ανάγκη 

διατήρησης των ιδίων ικανοτήτων 

αντίδρασης της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η 

ενίσχυση του ΝΑΤΟ και η ενίσχυση της 

ΕΕ αλληλοσυμπληρώνονται και 

αλληλοενισχύονται· επιδοκιμάζει τη 

δέσμευση της διεθνούς στρατηγικής της 

ΕΕ απέναντι στο ΝΑΤΟ, ως ακρογωνιαίο 

λίθο της συλλογικής ασφάλειας της 

Ευρώπης· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει 

να αξιοποιήσει στο έπακρο τους 

διαθέσιμους πόρους για την ασφάλεια και 

την άμυνα αποφεύγοντας πιθανές 

αλληλεπικαλύψεις· πιστεύει επίσης ότι η 

ΕΕ και τα κράτη μέλη οφείλουν να 
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ΕΕ και τα κράτη μέλη οφείλουν να 

συνεργαστούν στενότερα με το ΝΑΤΟ 

προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η 

πρωτοβουλία για έξυπνη άμυνα της 

Συμμαχίας και η πρωτοβουλία Συνένωση 

και Κοινή Χρήση της ΕΕ 

αλληλοσυμπληρώνονται και 

αλληλοενισχύονται· 

συνεργαστούν στενότερα με το ΝΑΤΟ 

προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η 

πρωτοβουλία για έξυπνη άμυνα της 

Συμμαχίας και η πρωτοβουλία Συνένωση 

και Κοινή Χρήση της ΕΕ 

αλληλοσυμπληρώνονται και 

αλληλοενισχύονται· 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/11 

Τροπολογία  11 

Tamás Meszerics, Bodil Valero, Ulrike Lunacek 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (Άρθρο 36 ΣΕΕ) 

2016/2036(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 47 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

47. αναγνωρίζει το ρόλο της Τουρκίας ως 

σημαντικού εταίρου για την επίλυση της 

σύγκρουσης στην Συρία, την 

καταπολέμηση του Ισλαμικού κράτους στη 

Συρία και το Ιράκ, καθώς και της 

μεταναστευτικής κρίσης· καταδικάζει 

απερίφραστα την απόπειρα 

πραξικοπήματος κατά της δημοκρατικά 

εκλεγμένης κυβέρνησης της Τουρκίας· 

ενθαρρύνει την τουρκική κυβέρνηση να 

προστατεύσει τη συνταγματική τάξη, 

υπογραμμίζοντας συγχρόνως τη σημασία 

του σεβασμού των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου, της 

ελευθερίας της έκφρασης και της 

ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και των 

μέσων ενημέρωσης, στον απόηχο του 

πραξικοπήματος, σύμφωνα με τις 

δεσμεύσεις της ως μέλους του Συμβουλίου 

της Ευρώπης· υπογραμμίζει ότι η Τουρκία 

θα πρέπει να συνεργαστεί στενά με το 

Συμβούλιο της Ευρώπης ώστε να 

εξασφαλιστεί ότι όλες οι διαδικασίες 

σέβονται το κράτος δικαίου· εκφράζει την 

ανησυχία του για τον κατασταλτικό 

χαρακτήρα και την επέκταση της 

εκκαθάρισης που ακολούθησε την 

απόπειρα πραξικοπήματος και η οποία 

παραβιάζει σε μεγάλο βαθμό βασικές 

ελευθερίες και ανθρώπινα δικαιώματα 

στην Τουρκία· εκφράζει την ιδιαίτερη 

47. αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο της 

Τουρκίας για την επίλυση της σύγκρουσης 

στην Συρία, την καταπολέμηση του 

Ισλαμικού κράτους στη Συρία και το Ιράκ, 

καθώς και της μεταναστευτικής κρίσης· 

πιστεύει, ωστόσο, ότι η συμφωνία ΕΕ-

Τουρκίας για τη μετανάστευση αποτελεί 

νομικό σφάλμα που πρέπει να διορθωθεί, 

και αντ’ αυτού, καλεί τα κράτη μέλη να 

αναλάβουν τις ευθύνες τους για τη 

διαχείριση των προσφυγικών ροών· 
καταδικάζει απερίφραστα την απόπειρα 

πραξικοπήματος κατά της δημοκρατικά 

εκλεγμένης κυβέρνησης της Τουρκίας· 

ενθαρρύνει την τουρκική κυβέρνηση να 

προστατεύσει τη συνταγματική τάξη, 

υπογραμμίζοντας συγχρόνως τη σημασία 

του σεβασμού των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου, της 

ελευθερίας της έκφρασης και της 

ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και των 

μέσων ενημέρωσης, στον απόηχο του 

πραξικοπήματος, σύμφωνα με τις 

δεσμεύσεις της ως μέλους του Συμβουλίου 

της Ευρώπης· υπογραμμίζει ότι η Τουρκία 

θα πρέπει να συνεργαστεί στενά με το 

Συμβούλιο της Ευρώπης ώστε να 

εξασφαλιστεί ότι όλες οι διαδικασίες 

σέβονται το κράτος δικαίου· εκφράζει την 

ανησυχία του για τον κατασταλτικό 

χαρακτήρα και την επέκταση της 
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ανησυχία του για τον αυξανόμενο αριθμό 

περιπτώσεων υπερβολικής χρήσης βίας 

από την αστυνομία και κακοποίησης των 

κρατουμένων, τη συνεχιζόμενη 

ατιμωρησία των ευθυνόμενων για 

παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και την διάβρωση της ανεξαρτησίας της 

δικαιοσύνης· 

εκκαθάρισης και των συλλογικών 

διώξεων που ακολούθησε την απόπειρα 

πραξικοπήματος και η οποία παραβιάζει σε 

μεγάλο βαθμό βασικές ελευθερίες και 

ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία· 

εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία του για 

τον αυξανόμενο αριθμό περιπτώσεων 

υπερβολικής χρήσης βίας από την 

αστυνομία και κακοποίησης των 

κρατουμένων, τη συνεχιζόμενη 

ατιμωρησία των ευθυνόμενων για 

παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και την διάβρωση της ανεξαρτησίας της 

δικαιοσύνης· ζητεί, κατά συνέπεια, τη 

διεξαγωγή διεθνούς έρευνας σχετικά με 

την απόπειρα πραξικοπήματος του 

Ιουλίου· 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/12 

Τροπολογία  12 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (Άρθρο 36 ΣΕΕ) 

2016/2036(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 65 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

65. επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο του 

πολιτισμού στην εξωτερική πολιτική της 

ΕΕ για την προώθηση του διαλόγου και 

της αμοιβαίας κατανόησης και μάθησης· 

τονίζει ότι οι στοχευμένες πολιτικές για 

τον πολιτισμό και την εκπαίδευση μπορούν 

να στηρίξουν βασικούς στόχους της 

εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής 

ασφαλείας της ΕΕ και να συμβάλουν στην 

ενίσχυση της δημοκρατίας, του κράτους 

δικαίου και της προστασίας των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει εκ νέου 

τον ρόλο του διαπολιτισμικού και 

διαθρησκευτικού διαλόγου για την 

καταπολέμηση του εξτρεμισμού, της 

ριζοσπαστικοποίησης και της 

περιθωριοποίησης· ζητεί από την Επιτροπή 

και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 

Δράσης (ΕΥΕΔ) να συμπεριλάβει τη 

διάσταση της πολιτιστικής διπλωματίας 

και του διαπολιτισμικού διαλόγου σε όλα 

τα μέσα εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ και 

στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της ΕΕ· καλεί 

την ΕΥΕΔ και τις αντιπροσωπείες της ΕΕ 

ανά τον κόσμο να διορίσουν έναν 

πολιτιστικό ακόλουθο σε κάθε 

αντιπροσωπεία της ΕΕ σε τρίτες χώρες 

εταίρους· τονίζει περαιτέρω τον 

αποφασιστικό ρόλο της εκπαίδευσης στην 

προώθηση της ιθαγένειας και των 

διαπολιτισμικών δεξιοτήτων, καθώς και 

65. επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο του 

πολιτισμού στην εξωτερική πολιτική της 

ΕΕ όχι μόνο για την προώθηση του 

διαλόγου και της αμοιβαίας κατανόησης 

και μάθησης αλλά και για τη δημιουργία 

μακροπρόθεσμων πολιτικών δεσμών και 

συναφειών· τονίζει ότι οι στοχευμένες 

πολιτικές για τον πολιτισμό και την 

εκπαίδευση μπορούν να στηρίξουν 

βασικούς στόχους της εξωτερικής 

πολιτικής και της πολιτικής ασφαλείας της 

ΕΕ και να συμβάλουν στην 

αποκλιμάκωση και την ενίσχυση της 

δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της 

προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 

τονίζει εκ νέου τον ρόλο του 

διαπολιτισμικού και διαθρησκευτικού 

διαλόγου για την καταπολέμηση του 

εξτρεμισμού, της ριζοσπαστικοποίησης και 

της περιθωριοποίησης· ζητεί από την 

Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να 

ενσωματώσει τη διάσταση της 

πολιτιστικής διπλωματίας και του 

διαπολιτισμικού διαλόγου σε όλα τα μέσα 

εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ και στο 

αναπτυξιακό πρόγραμμα της ΕΕ· καλεί την 

ΕΥΕΔ και τις αντιπροσωπείες της ΕΕ ανά 

τον κόσμο να διορίσουν έναν πολιτιστικό 

ακόλουθο σε κάθε αντιπροσωπεία της ΕΕ 

σε τρίτες χώρες εταίρους· τονίζει 
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στη δημιουργία καλύτερων οικονομικών 

προοπτικών και τη βελτίωση της υγείας· 

ενθαρρύνει τις τρέχουσες προσπάθειες της 

Επιτροπής για ενίσχυση του ρόλου της 

συνεργασίας στον τομέα της επιστήμης και 

της έρευνας ως μέσου ήπιας δύναμης στις 

ευρωπαϊκές εξωτερικές σχέσεις· 

επισημαίνει το βαθμό στον οποίο η 

επιστημονική ανταλλαγή μπορεί να 

συμβάλει στη δημιουργία συμμαχιών και 

στην επίλυση συγκρούσεων, ιδίως δε στη 

σχέση με τις γειτονικές χώρες της ΕΕ· 

περαιτέρω τον αποφασιστικό ρόλο της 

εκπαίδευσης στην προώθηση της 

ιθαγένειας και των διαπολιτισμικών 

δεξιοτήτων, καθώς και στη δημιουργία 

καλύτερων οικονομικών προοπτικών και 

τη βελτίωση της υγείας· ενθαρρύνει τις 

τρέχουσες προσπάθειες της Επιτροπής για 

ενίσχυση του ρόλου της συνεργασίας στον 

τομέα της επιστήμης και της έρευνας, 

καθώς για τις ανταλλαγές νέων, ως μέσου 

ήπιας δύναμης στις ευρωπαϊκές εξωτερικές 

σχέσεις· επισημαίνει το βαθμό στον οποίο 

η επιστημονική ανταλλαγή μπορεί να 

συμβάλει στη δημιουργία συμμαχιών και 

στην επίλυση συγκρούσεων, ιδίως δε στη 

σχέση με τις γειτονικές χώρες της ΕΕ· 

ζητεί σημαντική αύξηση των 

προγραμμάτων Erasmus + όχι μόνο στο 

πανεπιστήμιο, αλλά ήδη σε επίπεδο 

λυκείου· 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/13 

Τροπολογία  13 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (Άρθρο 36 ΣΕΕ) 

2016/2036(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  65α. πιστεύει ότι, προκειμένου οι πολίτες 

της ΕΕ να αναπτύξουν ένα κοινό όραμα 

εξωτερικής πολιτικής και με στόχο να 

αντιμετωπίσουν οι τρίτες χώρες την ΕΕ 

ως σύνολο, η ΕΕ χρειάζεται ένα 

πραγματικά ευρωπαϊκό ειδησεογραφικό 

κανάλι· θεωρεί ότι το τηλεοπτικό κανάλι 

Euronews υπήρξε το έμβρυο του εν λόγω 

σχεδίου, προβάλλοντας τις ίδιες εικόνες 

και σχόλια σε 13 γλώσσες της ΕΕ και στις 

γειτονικές χώρες (σύστημα multiplex ), 

αλλά ότι έχει παραμεληθεί από 

οικονομική και διοικητική άποψη και 

χάνει το ακροατήριό του· εκφράζει την 

έντονη ανησυχία του για τις πρόσφατες 

εξελίξεις, συγκεκριμένα το κλείσιμο του 

καναλιού από τις ουκρανικές και 

τουρκικές υπηρεσίες και ο περιορισμός 

του αραβικού και περσικού τμήματος 

στην ψηφιακή τους μορφή, καθώς και για 

τα σχέδια εγκατάλειψης του ενιαίου 

συστήματος multiplex υπέρ μεμονωμένων 

προγραμμάτων σε μεμονωμένες γλώσσες· 

καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και 

την ΕΥΕΔ να δρομολογήσουν ενδελεχή 

προβληματισμό σχετικά με ένα 

μελλοντικό δημόσιο ευρωπαϊκό 

ειδησεογραφικό κανάλι και σχετικά με το 

μέτρο στο οποίο τα κράτη μέλη της ΕΕ 

είναι διατεθειμένα να επενδύσουν σέ έναν 

ανεξάρτητο τηλεοπτικό σταθμό της ΕΕ, 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

ικανό να συναγωνιστεί με διαύλους όπως 

το CNN, BBC, Russia Today, το 

τηλεοπτικό δίκτυο NHK ή το κλειστό 

κύκλωμα τηλεόρασης· 

Or. en 


