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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 

είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα 

στην Ευρωπαϊκή ιστορία και ότι η 

μετασχηματιστική δύναμη της ΕΕ έχει 

φέρει ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία 

στους πολίτες της και στις γειτονικές της 

χώρες, πολλές από τις οποίες είναι σήμερα 

κράτη μέλη της ΕΕ· τονίζει ότι η ΕΕ 

παραμένει η μεγαλύτερη οικονομική 

δύναμη, η πλέον γενναιόδωρη χορηγός 

ανθρωπιστικής βοήθειας και αναπτυξιακής 

συνδρομής, και πρωτοπόρος στην 

παγκόσμια πολυμερή διπλωματία σε 

θέματα όπως η κλιματική αλλαγή, η 

διεθνής δικαιοσύνη, η μη διάδοση όπλων 

μαζικής καταστροφής και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα· ζητεί να ενισχυθεί η προβολή 

των δράσεων της ΕΕ σε αυτούς τους 

τομείς· 

1. υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 

είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα 

στην Ευρωπαϊκή ιστορία και ότι η 

μετασχηματιστική δύναμη της ΕΕ έχει 

φέρει ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία 

στους πολίτες της και στις γειτονικές της 

χώρες, πολλές από τις οποίες είναι σήμερα 

κράτη μέλη της ΕΕ· τονίζει ότι η ΕΕ 

παραμένει η μεγαλύτερη οικονομική 

δύναμη, η πλέον γενναιόδωρη χορηγός 

ανθρωπιστικής βοήθειας και αναπτυξιακής 

συνδρομής, και πρωτοπόρος στην 

παγκόσμια πολυμερή διπλωματία σε 

θέματα όπως η κλιματική αλλαγή, η 

διεθνής δικαιοσύνη, η μη διάδοση όπλων 

μαζικής καταστροφής και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα· ζητεί να ενισχυθεί η προβολή 

των δράσεων της ΕΕ σε αυτούς τους 

τομείς· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ 

συγκαταλέγεται ταυτόχρονα στους 

μεγαλύτερους εξαγωγείς όπλων στον 

κόσμο, ιδιαίτερα στην περιοχή της Μέσης 

Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, 

δέχεται πυρηνικά όπλα στο έδαφός της 

και τον εκσυγχρονισμό τους ως μέρος 

μιας αποτρεπτικής στρατηγικής, έχει 

κλείσει όλες τις νόμιμες και ασφαλείς 

οδούς διέλευσης μεταναστών και 

προσφύγων, και πρόσφατα έθεσε ως 

προϋπόθεση για τη χορήγηση 
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αναπτυξιακής βοήθειας τη συγκράτηση 

και επανεισδοχή προσφύγων και 

μεταναστών· 

Or. en 
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Παράγραφος 17 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. τονίζει ότι εξωτερική δράση της ΕΕ 

πρέπει να βασίζεται στους τρεις πυλώνες 

που θα μπορούσαν να συνοψισθούν με τα 

αρχικά ΔΑΑ: διπλωματία, ανάπτυξη και 

άμυνα· 

17. τονίζει ότι εξωτερική δράση της ΕΕ 

πρέπει να βασίζεται στους τρεις πυλώνες 

που θα μπορούσαν να συνοψισθούν με τα 

αρχικά ΔΑΑ: διπλωματία, ανάπτυξη και 

αφοπλισμός· 

Or. en 
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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 

διαγράφεται 
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μελών θα επιτρέψουν την εξοικονόμηση 

και ανακατανομή των κονδυλίων·  

Or. en 
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Παράγραφος 20 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι 

κρίσιμης σημασίας να υλοποιηθούν 

επιτέλους οι μηχανισμοί που προβλέπει η 

Συνθήκη της Λισαβόνας, ιδίως η μόνιμη 

διαρθρωμένη συνεργασία (PESCO)· είναι 

της άποψης ότι μια ευέλικτη προσέγγιση 

χωρίς αποκλεισμούς, η οποία να 

ενθαρρύνει την ανοιχτή και ενεργό 

συμμετοχή όλων των κρατών μελών, είναι 

απαραίτητη για την υλοποίηση της 

PESCO· χαιρετίζει το κοινό έγγραφο των 

υπουργών Άμυνας της Γαλλίας και της 

Γερμανίας για την «ανανέωση της 

ΚΠΑΑ» και την ιταλική πρόταση «για μια 

ισχυρότερη ευρωπαϊκή άμυνα», και 

υποστηρίζει πλήρως το στόχο τους να 

λάβουν θετική απόφαση για την 

καθιέρωση της μόνιμης διαρθρωμένης 

συνεργασίας στο Συμβούλιο Εξωτερικών 

Υποθέσεων και Άμυνας του Νοεμβρίου 

2016· καλεί την Αντιπρόεδρο της 

Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο να 

πρωτοστατήσει στην πρωτοβουλία αυτή, 

καθώς και σε άλλες πρόσφατες προτάσεις 

για ενίσχυση της ΚΠΑΑ, με σκοπό να 

εξομαλυνθεί η οδός για περαιτέρω 

φιλόδοξες αποφάσεις σχετικά με την 

ΚΠΑΑ που πρέπει να ληφθούν στο 

διαγράφεται 
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Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και 

Άμυνας του Νοεμβρίου και στο 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, 

συμπεριλαμβανομένων των εξής: 

• 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 ενίσχυσης των εργαλείων 

ταχείας αντίδρασης της ΕΕ, κυρίως με 

την περαιτέρω βελτίωση της 

δυνατότητας χρήσης των μάχιμων 

ομάδων της ΕΕ, τη θέση σε λειτουργία 

του άρθρου 44 και την ενίσχυση καθώς 

και την ευρύτερη χρήση του Ευρωπαϊκού 

Σώματος (Eurocorps) για τις αποστολές 

και επιχειρήσεις της ΚΕΠΠΑ·  

• της επέκτασης της κοινής 

χρηματοδότησης των επιχειρήσεων της 

ΚΕΠΠΑ, μεταξύ άλλων και μέσω μιας 

επείγουσας και ενδελεχούς αναθεώρησης 

του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ, ώστε να 

συμπεριληφθεί η δήλωση σχετικά με τις 

μάχιμες ομάδες και η οποία είναι 

αναγκαία για να διασφαλιστεί ότι οι 

αποστολές της ΕΕ μπορούν να 

χρηματοδοτούνται από συλλογικά ταμεία 

αντί να βαρύνουν τα επιμέρους 

συμμετέχοντα κράτη μέλη, εξαλείφοντας 

έτσι ένα πιθανό εμπόδιο που αποτρέπει τα 

κράτη μέλη από το διαθέσουν δυνάμεις· 

• της καθιέρωσης μιας σύνθεσης 

«άμυνα» του Συμβουλίου· 

Or. en 
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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· 

διαγράφεται 

Or. en 
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Παράγραφος 27 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  27 a. απορρίπτει τις σχετικές με την 

άμυνα πρωτοβουλίες της Επιτροπής, 

όπως ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, το 

Σχέδιο Δράσης για την Άμυνα και η 

βιομηχανική πολιτική στον τομέα της 

άμυνας· αντιτίθεται στην 

προπαρασκευαστική ενέργεια για έρευνα 

σχετική με την ΚΠΑΑ· απορρίπτει την 

ανάπτυξη ενός ερευνητικού 

προγράμματος της ΕΕ στον τομέα της 

άμυνας υπό το επόμενο ΠΔΠ (2021-2027) 

και οποιαδήποτε νέα σκέψη 

χρηματοδότησης και επενδύσεων, μεταξύ 

άλλων μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων (ΕΤΕ) και του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων 

(ΕΤΣΕ)· υπενθυμίζει 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· 

Or. en 

 

 


