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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

8.3.2018 A8-0048/136 

Τροπολογία  136 

Κώστας Χρυσόγονος, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Martina Michels, 

Helmut Scholz 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 

2017/2052(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 109 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  109α. αντιτίθεται στη συγχώνευση του 

συνόλου των εξωτερικών μέσων σε ένα 

ενιαίο μέσο, επειδή με αυτόν τον τρόπο 

θα παρεμποδιστεί και θα περιοριστεί 

ακόμη περισσότερο η δημοκρατική 

εποπτεία, η ιχνηλασιμότητα των 

κονδυλίων και των δαπανών, καθώς και 

ο κοινοβουλευτικός έλεγχος· 

Or. en 



 

AM\1148080EL.docx  PE616.074v01-00 

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

 

8.3.2018 A8-0048/137 

Τροπολογία  137 

Javier Couso Permuy, João Ferreira, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, 

Τάκης Χατζηγεωργίου, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Martina Michels, 

João Pimenta Lopes, Helmut Scholz, Νεοκλής Συλικιώτης, Miguel Viegas 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 

2017/2052(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 111 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

111. πιστεύει ότι η δημιουργία ενός 

νέου τομέα του προϋπολογισμού 

αφιερωμένου στην «Ασφάλεια, ειρήνη και 

σταθερότητα για όλους» θα καταδείξει 

την προτεραιότητα που δίδεται από την 

Ένωση σε αυτήν την αναδυόμενη 

πολιτική ευθύνη, θα αναγνωρίσει την 

ιδιαιτερότητά της και θα επιτύχει τη 

συνοχή ανάμεσα στις εσωτερικές και τις 

εξωτερικές της διαστάσεις· 

διαγράφεται 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/138 

Τροπολογία  138 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Lynn Boylan, 

Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Rina Ronja Kari, Merja 

Kyllönen, Paloma López Bermejo, Liadh Ní Riada, Σοφία Σακοράφα 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 

2017/2052(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 113 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

113. πιστεύει ότι το επόμενο ΠΔΠ 

πρέπει να στηρίξει τη δημιουργία μιας 

Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης· 

αναμένει, σύμφωνα με τις εξαγγελίες της 

Επιτροπής στον τομέα αυτόν, τις 

σχετικές νομοθετικές προτάσεις που θα 

αφορούν, μεταξύ άλλων, ένα ειδικό 

ενωσιακό πρόγραμμα έρευνας στον τομέα 

της άμυνας και ένα πρόγραμμα 

βιομηχανικής ανάπτυξης το οποίο θα 

συμπληρωθεί από επενδύσεις των κρατών 

μελών σε συνεργατικούς εξοπλισμούς· 

επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, την 

ισχυρή πεποίθηση ότι οι πρόσθετες 

πολιτικές προτεραιότητες θα πρέπει να 

συνδυάζονται με πρόσθετους 

χρηματοδοτικούς πόρους· υπενθυμίζει ότι 

η ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα 

της άμυνας, η συγκέντρωση της έρευνας 

και του εξοπλισμού και η εξάλειψη των 

επικαλύψεων θα αυξήσει τη στρατηγική 

αυτονομία και την ανταγωνιστικότητα 

της αμυντικής βιομηχανίας της 

Ευρώπης, και θα οδηγήσει σε σημαντική 

βελτίωση της απόδοσης, που 

υπολογίζεται συχνά σε περίπου 26 

δισεκατομμύρια EUR ετησίως·  

διαγράφεται 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/139 

Τροπολογία  139 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Martina Michels, Σοφία Σακοράφα, Helmut Scholz 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 

2017/2052(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 113 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

113. πιστεύει ότι το επόμενο ΠΔΠ 

πρέπει να στηρίξει τη δημιουργία μιας 

Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης· 

αναμένει, σύμφωνα με τις εξαγγελίες της 

Επιτροπής στον τομέα αυτόν, τις 

σχετικές νομοθετικές προτάσεις που θα 

αφορούν, μεταξύ άλλων, ένα ειδικό 

ενωσιακό πρόγραμμα έρευνας στον τομέα 

της άμυνας και ένα πρόγραμμα 

βιομηχανικής ανάπτυξης το οποίο θα 

συμπληρωθεί από επενδύσεις των κρατών 

μελών σε συνεργατικούς εξοπλισμούς· 

επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, την 

ισχυρή πεποίθηση ότι οι πρόσθετες 

πολιτικές προτεραιότητες θα πρέπει να 

συνδυάζονται με πρόσθετους 

χρηματοδοτικούς πόρους· υπενθυμίζει ότι 

η ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα 

της άμυνας, η συγκέντρωση της έρευνας 

και του εξοπλισμού και η εξάλειψη των 

επικαλύψεων θα αυξήσει τη στρατηγική 

αυτονομία και την ανταγωνιστικότητα 

της αμυντικής βιομηχανίας της 

Ευρώπης, και θα οδηγήσει σε σημαντική 

βελτίωση της απόδοσης, που 

υπολογίζεται συχνά σε περίπου 26 

δισεκατομμύρια EUR ετησίως· 

 

113. απορρίπτει την πρόταση το 

επόμενο ΠΔΠ να στηρίξει τη δημιουργία 

μιας Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης· 

αντιτίθεται στην περαιτέρω 

στρατιωτικοποίηση της ΕΕ, στη συνέχιση 

της δημιουργίας ενός ενωσιακού 

προγράμματος έρευνας στον τομέα της 

άμυνας και ενός προγράμματος 

βιομηχανικής ανάπτυξης για την άμυνα 

και τους εξοπλισμούς (EDIDP) και στη 

δημιουργία ενωσιακού στρατιωτικού 

βιομηχανικού συμπλέγματος· αντιτίθεται 

περαιτέρω στη συγχώνευση εσωτερικής 

και εξωτερικής ασφάλειας και την 

ενσωμάτωση της εμπορικής, 

αναπτυξιακής και ενεργειακής πολιτικής 

στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ· τονίζει, 

στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι αναγκαίο η 

ΕΕ να καταστεί αυστηρά μη 

στρατιωτικός παράγοντας για μια ακόμη 

φορά, ο οποίος προωθεί προτεραιότητες 

όπως η εξάλειψη της φτώχειας και η 

επίτευξη των στόχων βιώσιμης 

ανάπτυξης, η ειρηνική επίλυση των 

συγκρούσεων, ο έλεγχος των εξοπλισμών, 

το καθεστώς της συνθήκης περί μη 

διαδόσεως των πυρηνικών όπλων (NPT) 

και ο πλήρης πυρηνικός αφοπλισμός, το 

δίκαιο εμπόριο και οι ισορροπημένες 
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οικονομικές σχέσεις· 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/140 

Τροπολογία  140 

Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Σοφία Σακοράφα, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 

2017/2052(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 113 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  113α. εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το 

γεγονός ότι το Brexit έχει χρησιμεύσει ως 

ευκαιρία για μεγαλύτερη και 

επιταχυνόμενη στρατιωτικοποίηση της 

ΕΕ, η οποία προορίζεται να οδηγήσει σε 

μια Στρατιωτική Ένωση και έναν στρατό 

της ΕΕ· απορρίπτει τη συμμετοχή των 

κρατών μελών στις πολιτικές 

ευρωπαϊκών στρατιωτικών δυνατοτήτων 

και εξοπλισμών, όπως η μόνιμη 

διαρθρωμένη συνεργασία (PESCO), η 

οποία βλάπτει και την αρχή της 

συναίνεσης της ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ· 

αντιτίθεται στη συνεχιζόμενη ενίσχυση 

και στήριξη της βιομηχανίας της άμυνας 

και των εξοπλισμών· τονίζει ότι η 

σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Άμυνας, του αμυντικού προγράμματος 

της ΕΕ και του ενωσιακού προγράμματος 

έρευνας στον τομέα της άμυνας 

παραβιάζει τις διατάξεις του άρθρου 41 

παράγραφος 2 της ΣΕΕ, το οποίο ορίζει 

ότι οποιεσδήποτε δαπάνες, που 

οφείλονται σε ενέργειες που έχουν 

στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στην 

άμυνα, δεν καταλογίζονται στον 

προϋπολογισμό της Ένωσης· 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/141 

Τροπολογία  141 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Martina Michels 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 

2017/2052(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 114 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

114. στο πλαίσιο της αυξημένης 

προσοχής που δίδεται στην ασφάλεια και 

την άμυνα στην Ένωση, ζητεί την 

επαναξιολόγηση όλων των εξωτερικών 

δαπανών για την ασφάλεια· προσβλέπει, 

συγκεκριμένα, στην μεταρρύθμιση του 

μηχανισμού ΑΘΗΝΑ και του μέσου 

στήριξης της ειρήνης στην Αφρική μετά 

την εγγραφή του ΕΤΑ στον 

προϋπολογισμό· χαιρετίζει τις πρόσφατες 

δεσμεύσεις των κρατών μελών στο 

πλαίσιο της μόνιμης διαρθρωμένης 

συνεργασίας και καλεί την Αντιπρόεδρο 

της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της 

Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής 

Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας 

(ΑΕ/ΥΕ) και την Επιτροπή να παράσχουν 

διευκρινίσεις όσον αφορά το μέλλον της 

χρηματοδότησης· ζητεί να θεσπιστεί ένα 

πρόγραμμα που θα διαδεχθεί τον 

μηχανισμό συμβολής στη σταθερότητα 

και την ειρήνη, θα είναι εστιασμένο στην 

αντιμετώπιση των κρίσεων και στη 

δημιουργία ικανοτήτων για την ασφάλεια 

και την ανάπτυξη και, παράλληλα, θα 

προσφέρει μια νομικά αποδεκτή λύση για 

τη δημιουργία στρατιωτικών ικανοτήτων· 

114. διαγράφεται 

Or. en 



 

AM\1148080EL.docx  PE616.074v01-00 

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

 

8.3.2018 A8-0048/142 

Τροπολογία  142 

Younous Omarjee, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 

2017/2052(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 114 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  114. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα 

μέσα για την ασφάλεια και την άμυνα της 

ΕΕ, όπως ο μηχανισμός Αθηνά και το 

μέσο στήριξης της ειρήνης στην Αφρική, 

συνδέονται με την πολιτική ανάπτυξης ή 

το ΕΤΑ· χαιρετίζει τις πρόσφατες 

δεσμεύσεις των κρατών μελών στο 

πλαίσιο της μόνιμης διαρθρωμένης 

συνεργασίας και καλεί την Αντιπρόεδρο 

της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της 

Ένωσης για θέματα Εξωτερικής 

Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας 

(ΑΠ/ΥΕ) και την Επιτροπή να παράσχουν 

διευκρινίσεις όσον αφορά το μέλλον της 

χρηματοδότησης· ζητεί ένα πρόγραμμα 

που θα διαδεχθεί τον μηχανισμό 

συμβολής στη σταθερότητα και την 

ειρήνη, και θα είναι εστιασμένο στην 

αντιμετώπιση των κρίσεων και στη 

δημιουργία ικανοτήτων στους τομείς της 

ανθρωπιστικής βοήθειας και της 

ανάπτυξης· 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/143 

Τροπολογία  143 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Lynn Boylan, 

Matt Carthy, Κώστας Χρυσόγονος, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Τάκης 

Χατζηγεωργίου, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Liadh Ní 

Riada, Δημήτριος Παπαδημούλης, Σοφία Σακοράφα, Νεοκλής Συλικιώτης 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 

2017/2052(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 120 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

120. τονίζει ότι η εξάλειψη των 

διακρίσεων, καθώς και της ανισότητας των 

φύλων και της βίας λόγω φύλου, είναι 

ζωτικής σημασίας για την τήρηση των 

δεσμεύσεων της ΕΕ για μια Ευρώπη χωρίς 

αποκλεισμούς· υποστηρίζει, ως εκ τούτου, 

την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 

και των δεσμεύσεων για την ισότητα των 

φύλων σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ στο 

πλαίσιο του επόμενου πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου, καθώς και μια 

ενισχυμένη δημοσιονομική διάσταση όσον 

αφορά την καταπολέμηση όλων των 

περιπτώσεων διάκρισης, με ιδιαίτερη 

προσοχή στη διάσταση του φύλου στο 

πλαίσιο των πολιτικών μετανάστευσης και 

ασύλου και τις εξωτερικές πολιτικές της 

ΕΕ· 

120. τονίζει ότι η εξάλειψη των 

διακρίσεων, καθώς και της ανισότητας των 

φύλων και της βίας λόγω φύλου, και η 

εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής για 

εργασία ίσης αξίας είναι ζωτικής 

σημασίας για την τήρηση των δεσμεύσεων 

της ΕΕ για μια Ευρώπη χωρίς 

αποκλεισμούς· υποστηρίζει, ως εκ τούτου, 

την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 

και των δεσμεύσεων για την ισότητα των 

φύλων σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ στο 

πλαίσιο του επόμενου πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου, καθώς και μια 

ενισχυμένη δημοσιονομική διάσταση όσον 

αφορά την καταπολέμηση όλων των 

περιπτώσεων διάκρισης, με ιδιαίτερη 

προσοχή στη διάσταση του φύλου στο 

πλαίσιο των πολιτικών μετανάστευσης και 

ασύλου και τις εξωτερικές πολιτικές της 

ΕΕ· 

Or. en 

 

 


