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5.12.2018 A8-0375/1 

Τροπολογία  1 

Bodil Valero 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας 

(2018/2099(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Α. λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση 

των κρατών μελών να διαμορφώσουν 

σταδιακά μια κοινή αμυντική πολιτική που 

ενδέχεται να οδηγήσει σε μια κοινή άμυνα 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 

της ΣΕΕ, ενισχύοντας στο πλαίσιο αυτό 

την ευρωπαϊκή ταυτότητα και 

ανεξαρτησία με στόχο την προώθηση της 

ειρήνης, της ασφάλειας και της προόδου 

στην Ευρώπη και στον κόσμο·  

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 

μέλη δεν έχουν ακόμη αποφασίσει να 

διαμορφώσουν σταδιακά μια κοινή 

αμυντική πολιτική που ενδέχεται να 

οδηγήσει σε μια κοινή άμυνα σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 42 της ΣΕΕ, που 

απαιτεί ομόφωνη απόφαση του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και κύρωση της 

απόφασης αυτής σε επίπεδο κρατών 

μελών, σύμφωνα με τους αντίστοιχους 

συνταγματικούς κανόνες τους· 
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Bodil Valero 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας 

(2018/2099(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. τονίζει ότι οι προκλήσεις αυτές 

είναι πολύ μεγάλες για να αντιμετωπιστούν 

επιτυχώς από κάθε μεμονωμένη χώρα· 

υπογραμμίζει ότι είναι ζωτικής σημασίας 

για την ΕΕ να ανταποκριθεί στις 

προκλήσεις αυτές με ταχύτητα, συνέπεια 

και αποτελεσματικότητα, με ενιαία φωνή, 

και σε συνεννόηση με τους συμμάχους, 

τους εταίρους και άλλους διεθνείς 

οργανισμούς· σημειώνει ότι η Κοινή 

Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) 

αποτελεί ένα από τα χρήσιμα εργαλεία για 

την αντιμετώπιση πολλών από τις 

προκλήσεις αυτές, ωστόσο θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται πιο αποτελεσματικά και 

σε συνάφεια με τα άλλα εξωτερικά και 

εσωτερικά μέσα, προκειμένου να μπορέσει 

η ΕΕ να συμβάλει αποφασιστικά στη 

διαχείριση των διεθνών κρίσεων και να 

επιβεβαιώσει τη στρατηγική αυτονομία 

της· επισημαίνει ότι τα θεσμικά όργανα 

της ΚΠΑΑ έχουν ήδη συσταθεί, όπως και 

τα πολλά μέσα της και ζητεί μετ’ 

επιτάσεως από τα κράτη μέλη να τα 

χρησιμοποιήσουν χωρίς καθυστέρηση· 

2. τονίζει ότι οι προκλήσεις αυτές 

είναι πολύ μεγάλες για να αντιμετωπιστούν 

επιτυχώς από κάθε μεμονωμένη χώρα· 

υπογραμμίζει ότι είναι ζωτικής σημασίας 

για την ΕΕ να ανταποκριθεί στις 

προκλήσεις αυτές με ταχύτητα, συνέπεια 

και αποτελεσματικότητα, με ενιαία φωνή, 

και σε συνεννόηση με τους συμμάχους, 

τους εταίρους και άλλους διεθνείς 

οργανισμούς· σημειώνει ότι η Κοινή 

Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) 

αποτελεί ένα από τα χρήσιμα εργαλεία για 

την αντιμετώπιση πολλών από τις 

προκλήσεις αυτές, ωστόσο θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται πιο αποτελεσματικά και 

σε συνάφεια με τα άλλα εξωτερικά και 

εσωτερικά μέσα, προκειμένου να μπορέσει 

η ΕΕ να συμβάλει αποφασιστικά στη 

διαχείριση των διεθνών κρίσεων · 

επισημαίνει ότι τα θεσμικά όργανα της 

ΚΠΑΑ έχουν ήδη συσταθεί, όπως και τα 

πολλά μέσα της και ζητεί μετ’ επιτάσεως 

από τα κράτη μέλη να τα χρησιμοποιήσουν 

χωρίς καθυστέρηση· τονίζει ότι η πρώτη 

απάντηση της Ένωσης στις τρέχουσες 

προκλήσεις πρέπει να είναι η πρόληψη, η 

πολιτική και η διπλωματική δράση και 

ότι η στρατιωτική συνιστώσα της ΚΠΑΑ 

θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως 

έσχατη λύση· 
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5.12.2018 A8-0375/3 

Τροπολογία  3 

Bodil Valero 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας 

(2018/2099(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. καλεί τα κράτη μέλη να επιδιώξουν 

τον στόχο του 2 % του ΑΕΠ για τις 

αμυντικές δαπάνες και να διαθέσουν 20 

% του αμυντικού προϋπολογισμού τους σε 

εξοπλισμό που έχει χαρακτηριστεί 

αναγκαίος από το Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Άμυνας (EDA), συμπεριλαμβανομένων 

της έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα 

αυτό· 

14. καλεί τα κράτη μέλη να δαπανούν 

από κοινού το 20 % των αμυντικών 

προϋπολογισμών τους για την έρευνα από 

κοινού, όπως συμφωνήθηκε ήδη από τα 

κράτη μέλη το 2007· 

Or. en 
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Bodil Valero 
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Έκθεση A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας 

(2018/2099(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. εκφράζει την ικανοποίησή του για 

τη δημιουργία ειδικού τίτλου για την 

άμυνα στο πλαίσιο της πρότασης της 

Επιτροπής για το ΠΔΠ, και ιδίως για τη 

δημιουργία γραμμής του προϋπολογισμού 

από την οποία θα χρηματοδοτηθούν τα 

έργα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας 
και της στρατιωτικής κινητικότητας· 

φρονεί ότι με τις αποφάσεις αυτές θα 

απαιτηθεί, κατά πάσα πιθανότητα, 

κεντρική διαχείριση στον τομέα της 

άμυνας σε επίπεδο Επιτροπής· 

υπογραμμίζει ότι τα κονδύλια από αυτή 

τη γραμμή του προϋπολογισμού πρέπει να 

δαπανώνται αποκλειστικά για αμυντικούς 

σκοπούς χωρίς πολιτικοποιήσεις, 

δεδομένου ότι η ασφάλεια είναι αδιαίρετη 
και θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες των κρατών μελών όσον αφορά 
τις ικανότητες και τις υποδομές και να 

είναι συμβατή με τις προσδοκίες της ΕΕ 

για στρατηγική αυτονομία· 

15. εκφράζει τη βαθιά λύπη του για τη 

σημαντική μείωση κατά περίπου τα δύο 

τρίτα των κονδυλίων που διατίθενται για 

την πρόληψη των συγκρούσεων με μη 

στρατιωτικά μέσα και την οικοδόμηση 

ειρήνης για το ΠΔΠ 2021-2027, σε 

σύγκριση με τις τρέχουσες 

δημοσιονομικές προοπτικές· ζητεί 

επιτακτικά από την ΕΥΕΔ και την 

Επιτροπή να επανεξετάσουν τη θέση 

αυτή και να διπλασιάσουν τις επενδύσεις 

για την πρόληψη των συγκρούσεων με μη 

στρατιωτικά μέσα, στο επόμενο ΠΔΠ·
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Bodil Valero 
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Έκθεση A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας 

(2018/2099(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. επισημαίνει την αυξανόμενη 

σπουδαιότητα που κατέχει η στρατιωτική 

κινητικότητα στο θεματολόγιο της 

ευρωπαϊκής άμυνας· υπογραμμίζει ότι η 

στρατιωτική κινητικότητα αποτελεί 

κεντρικό στρατηγικό εργαλείο στο τρέχον 

περιβάλλον απειλών, το οποίο είναι 

ζωτικής σημασίας τόσο για την ΚΠΑΑ 

όσο και για τις λοιπές πολυμερείς 

υποχρεώσεις των κρατών μελών, 

συμπεριλαμβανομένου του ΝΑΤΟ· 

υπογραμμίζει τη σημασία της 

προσαρμογής των υφιστάμενων δικτύων 

στις ανάγκες στρατιωτικής κινητικότητας· 

επιδοκιμάζει συνεπώς την ενσωμάτωσή 

της όχι μόνο στην πρόταση για τη νέα 

διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», 

αλλά και στη μόνιμη και διαρθρωμένη 

συνεργασία (PESCO) και τον εξέχοντα 

ρόλο της στο πλαίσιο της συνεργασίας 

ΕΕ-ΝΑΤΟ· τονίζει ότι τα διαφορετικά 

αυτά σχέδια πρέπει να συντονίζονται 

κατάλληλα, μεταξύ άλλων και με τους 

συμμάχους, ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα 

αποφέρουν τα προσδοκώμενα 

αποτελέσματα· επικροτεί την πρόταση 

της Επιτροπής να διατεθούν στο επόμενο 

ΠΔΠ (2021-2027), 6.5 δισεκατομμύρια 

ευρώ σε έργα στρατιωτικής 

κινητικότητας μέσω της διευκόλυνσης 

«Συνδέοντας την Ευρώπη»·  

16. επισημαίνει το ζήτημα της 

στρατιωτικής κινητικότητας στο 

θεματολόγιο της ευρωπαϊκής άμυνας· 

υπογραμμίζει ότι η στρατιωτική 

κινητικότητα αποτελεί κεντρικό 

στρατηγικό εργαλείο στο τρέχον 

περιβάλλον απειλών, το οποίο είναι 

ζωτικής σημασίας τόσο για την ΚΠΑΑ 

όσο και για τις λοιπές πολυμερείς 

υποχρεώσεις των κρατών μελών, 

συμπεριλαμβανομένου του ΝΑΤΟ· 

υπογραμμίζει τη σημασία της 

προσαρμογής των υφιστάμενων δικτύων 

στις ανάγκες στρατιωτικής κινητικότητας· 

σημειώνει, ως εκ τούτου, την  

ενσωμάτωση της στρατιωτικής 

κινητικότητας στην PESCO και τον 

εξέχοντα ρόλο της στη συνεργασία ΕΕ-

ΝΑΤΟ· τονίζει ότι τα διαφορετικά αυτά 

σχέδια πρέπει να συντονίζονται 

κατάλληλα, μεταξύ άλλων και με τους 

συμμάχους, ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα 

αποφέρουν τα προσδοκώμενα 

αποτελέσματα·  
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Έκθεση A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 28 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

28. χαιρετίζει τη δημιουργία του 

ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής 

ανάπτυξης στον αμυντικό τομέα 

(EDIDP), προκειμένου να υποστηριχθεί η 

ανταγωνιστικότητα και η καινοτομία της 

αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ με 

κονδύλια ύψους 500 εκατ. ευρώ έως το 

2020· ζητεί την ταχεία εφαρμογή του· 

28. πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει 

να ρυθμίσει τους τομείς της άμυνας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και να προσφέρει τις 

υπηρεσίες και τη μακρόχρονη εμπειρία 

της για τη σημαντική αύξηση της 

αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας 

των βιομηχανικών διαδικασιών και των 

σχεδίων συνεργασίας· 

Or. en 
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Έκθεση A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας 

(2018/2099(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 30 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

30. επιδοκιμάζει την πρόταση 

κανονισμού για τη δημιουργία 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF) 

καθώς και τη σημαντική χρηματοδότηση 

που πρότεινε η Επιτροπή για το επόμενο 

ΠΔΠ· ζητεί να ληφθούν υπόψη τα αρχικά 

διδάγματα που αντλήθηκαν από την 

εφαρμογή του EDIDP, του πιλοτικού 

έργου και της προπαρασκευαστικής 

δράσης για την έρευνα στον τομέα της 

άμυνας· επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα 

του EDIDP πρέπει να ληφθούν δεόντως 

υπόψη και ευελπιστεί ότι η πρόταση θα 

εγκριθεί το συντομότερο δυνατόν ώστε να 

βελτιωθεί η αμυντική βιομηχανία της 

Ευρώπης και η ικανότητα συνεργασίας 

με τους εταίρους της· 

30. επιδοκιμάζει την πρόταση 

κανονισμού για τη δημιουργία 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF) 

καθώς και τη σημαντική χρηματοδότηση 

που πρότεινε η Επιτροπή για το επόμενο 

ΠΔΠ· ζητεί να ληφθούν υπόψη τα αρχικά 

διδάγματα που αντλήθηκαν από την 

εφαρμογή του EDIDP, του πιλοτικού 

έργου και της προπαρασκευαστικής 

δράσης για την έρευνα στον τομέα της 

άμυνας· επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα 

του EDIDP πρέπει να ληφθούν δεόντως 

υπόψη και ευελπιστεί ότι η θέση του ΕΚ 

σχετικά με τη μη επιλεξιμότητα 

απάνθρωπων όπλων, όπως τα φονικά 

αυτόματα οπλικά συστήματα, θα 

διατηρηθεί· 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 32 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

32. τονίζειι ότι ο Ευρωπαϊκός 

Οργανισμός Άμυνας (EDA) θα πρέπει να 

είναι ο φορέας υλοποίησης των δράσεων 

της Ένωσης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 

πολιτικής δυνατοτήτων και εξοπλισμών, 

εφόσον αυτό προβλέπεται από τη Συνθήκη 

της Λισαβόνας· τονίζει ότι οι διοικητικές 

και επιχειρησιακές δαπάνες του EDA 

πρέπει να χρηματοδοτηθούν από τον 

προϋπολογισμό της Ένωσης· εκφράζει 

την ικανοποίησή του για τις ήσσονος 

σημασίας προσαρμογές που έχουν επέλθει 

στον προϋπολογισμό του EDA , 

υπογραμμίζει ωστόσο ότι οι αυξημένες 

αρμοδιότητες του EDA στο πλαίσιο, 

μεταξύ άλλων, της PESCO, της CARD 

και του EDF απαιτούν επαρκή 

χρηματοδότηση·  

32. τονίζει ότι ο Ευρωπαϊκός 

Οργανισμός Άμυνας (ΕΟΑ/EDA) θα 

πρέπει να είναι ο φορέας υλοποίησης των 

δράσεων της Ένωσης στο πλαίσιο της 

ευρωπαϊκής πολιτικής δυνατοτήτων και 

εξοπλισμών, εφόσον αυτό προβλέπεται 

από τη Συνθήκη της Λισαβόνας· εκφράζει 

την ικανοποίησή του για τις μικρές 

προσαρμογές που πραγματοποιήθηκαν 

στον προϋπολογισμό του ΕΟΑ· 

Or. en 
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Έκθεση A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 34 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

34. επικροτεί τα πρόσφατα μέτρα για 

την ενίσχυση του μη στρατιωτικού 

σκέλους της ΚΠΑΑ ως σημαντικό μέρος 

της κοινής προσέγγισης της ΕΕ, ιδίως όσον 

αφορά την ανάπτυξη των ικανοτήτων και 

της ικανότητας ανταπόκρισης της μη 

στρατιωτικής αποστολής της ΚΠΑΑ και 

την εστίαση στην ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας ως προς την 

αντιμετώπιση των απειλών στο 

εσωτερικό-εξωτερικό πλέγμα· τονίζει ότι 

το Συμβούλιο και η Επιτροπή πρέπει στο 

πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ να αυξήσουν 

τις επενδύσεις στην πρόληψη των 

συγκρούσεων με μη στρατιωτικά μέσα, 

κάτι που θα συμβάλει στην ενίσχυση του 

ρόλου της ΕΕ ως διεθνούς παράγοντα· 

ζητεί την προσαρμογή των δομών και των 

διαδικασιών της ΚΠΑΑ, ώστε οι 

στρατιωτικές και μη στρατιωτικές 

επιχειρήσεις και αποστολές να 

αναπτύσσονται και να κατευθύνονται 

ταχύτερα και με πιο αποτελεσματικό και 

ολοκληρωμένο τρόπο· 

34. επικροτεί τα πρόσφατα μέτρα για 

την ενίσχυση του μη στρατιωτικού 

σκέλους της ΚΠΑΑ ως σημαντικό μέρος 

της κοινής προσέγγισης της ΕΕ, ιδίως όσον 

αφορά την ανάπτυξη των ικανοτήτων και 

της ικανότητας ανταπόκρισης της μη 

στρατιωτικής αποστολής της ΚΠΑΑ και 

την εστίαση στην ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας ως προς την 

αντιμετώπιση των απειλών· τονίζει ότι το 

Συμβούλιο και η Επιτροπή πρέπει στο 

πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ να αυξήσουν 

τις επενδύσεις στην πρόληψη των 

συγκρούσεων με μη στρατιωτικά μέσα, 

κάτι που θα συμβάλει στην ενίσχυση του 

ρόλου της ΕΕ ως διεθνούς παράγοντα· 

ζητεί την προσαρμογή των δομών και των 

διαδικασιών της ΚΠΑΑ, ώστε οι 

στρατιωτικές και μη στρατιωτικές 

επιχειρήσεις και αποστολές να 

αναπτύσσονται και να κατευθύνονται 

ταχύτερα και με πιο αποτελεσματικό και 

ολοκληρωμένο τρόπο·  
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  34α. ζητεί να δρομολογηθεί 

πρωτοβουλία για τη σημαντική ενίσχυση 

του μη στρατιωτικού σκέλους της ΚΠΑΑ, 

είτε μέσω ενός μη στρατιωτικού 

συμφώνου ΚΠΑΑ είτε με άλλα μέσα· 

υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη, 

στόχος του μη στρατιωτικού σκέλους της 

ΚΠΑΑ είναι η διαχείριση κρίσεων και η 

σταθεροποίηση των θεσμών σε 

εύθραυστες χώρες που βρίσκονται σε 

μεταπολεμικό στάδιο και όχι η διαχείριση 

της μετανάστευσης·  
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