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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. τονίζει ότι συνεχίζεται η ρωσική 

κατοχή της Ουκρανίας, ότι οι συμφωνίες 

του Μινσκ - χωρίς τις οποίες δεν μπορεί 

να υπάρξει λύση στη σύγκρουση - δεν 

έχουν τεθεί σε εφαρμογή και ότι 

συνεχίζονται η παράνομη προσάρτηση 

και η στρατιωτικοποίηση της Κριμαίας· 

εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το 

γεγονός ότι οι υπερβολικές στρατιωτικές 

ασκήσεις και δραστηριότητες της 

Ρωσίας, οι υβριδικές τακτικές, στις 

οποίες περιλαμβάνεται η τρομοκρατία 

στον κυβερνοχώρο, οι ψευδείς ειδήσεις 

και οι εκστρατείες παραπληροφόρησης, 

καθώς και ο οικονομικός και ενεργειακός 

εκβιασμός, αποσταθεροποιούν τις χώρες 

της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και 

των Δυτικών Βαλκανίων, και επίσης 

στοχοποιούν δυτικές δημοκρατίες και 

αυξάνουν τις εντάσεις στο εσωτερικό 

τους· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός 

ότι το περιβάλλον ασφάλειας γύρω από την 

ΕΕ θα παραμείνει πολύ ασταθές για τα 

προσεχή έτη· επαναλαμβάνει τη 

στρατηγική σημασία της περιοχής των 

Δυτικών Βαλκανίων για την ασφάλεια και 

τη σταθερότητα της ΕΕ και την ανάγκη να 

επικεντρωθεί και να ενισχυθεί η πολιτική 

δέσμευση της ΕΕ προς την περιοχή, 

μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της εντολής 

των αποστολών ΚΠΑΑ· είναι απολύτως 

πεπεισμένο ότι, για να πάψει η ΕΕ να είναι 

7. εκφράζει ανησυχία για το γεγονός 

ότι το περιβάλλον ασφάλειας γύρω από την 

ΕΕ παραμένει ασταθές· επαναλαμβάνει τη 

στρατηγική σημασία της περιοχής των 

Δυτικών Βαλκανίων για την ασφάλεια και 

τη σταθερότητα της ΕΕ και την ανάγκη να 

επικεντρωθεί και να ενισχυθεί η πολιτική 

δέσμευση της ΕΕ προς την περιοχή, 

μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της εντολής 

των αποστολών ΚΠΑΑ· είναι απολύτως 

πεπεισμένο ότι, για να πάψει η ΕΕ να είναι 

ευάλωτη, είναι αναγκαία μια στενότερη 

ενοποίηση και μεγαλύτερος συντονισμός· 
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ευάλωτη, είναι αναγκαία μια στενότερη 

ενοποίηση και μεγαλύτερος συντονισμός· 
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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·  

διαγράφεται 
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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 την αυξανόμενη 

σπουδαιότητα που κατέχει η στρατιωτική 

κινητικότητα στο θεματολόγιο της 

ευρωπαϊκής άμυνας· υπογραμμίζει ότι η 

ισόρροπη 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 εφαρμοστούν με 

γεωγραφικά ισόρροπο τρόπο και 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 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να 

εφαρμόσει ολόκληρο το φάσμα των 

διαθέσιμων μέσων πολιτικής - από ήπια 

έως σκληρή ισχύ και από βραχυπρόθεσμα 

μέτρα έως μακροπρόθεσμες πολιτικές 

επαναβεβαιώνει πόσο σημαντική είναι η 

ανάπτυξη των αναγκαίων στρατιωτικών 

και μη στρατιωτικών ικανοτήτων 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 

συνολικές προκλήσεις στον τομέα της 

ασφάλειας στην Ευρώπη και στις 

γειτονικές τις χώρες, όπως αυτές 

περιγράφονται στην EUGS· επισημαίνει 

ότι στο πλαίσιο της EUGS ενθαρρύνεται 

μια στενή αμυντική συνεργασία εντός της 

Ένωσης·  

20. υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να 

εφαρμόσει ολόκληρο το φάσμα των 

διαθέσιμων μέσων πολιτικής, από 

βραχυπρόθεσμα μέτρα έως 

μακροπρόθεσμες πολιτικές· 

επαναβεβαιώνει πόσο σημαντική είναι η 

ανάπτυξη των αναγκαίων στρατιωτικών 

και μη στρατιωτικών ικανοτήτων 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 

συνολικές προκλήσεις στον τομέα της 

ασφάλειας στην Ευρώπη και στις 

γειτονικές τις χώρες, όπως αυτές 

περιγράφονται στην EUGS· επισημαίνει 

ότι στο πλαίσιο της EUGS ενθαρρύνεται 

μια στενή αμυντική συνεργασία εντός της 

Ένωσης· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

21. φρονεί ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ 

πρέπει να προσπαθήσουν να βελτιώσουν 

τις στρατιωτικές ικανότητες ώστε να 

καλύπτουν ένα πλήρες φάσμα ικανοτήτων 

στην ξηρά, τον αέρα, το διάστημα, και τη 

θάλασσα καθώς και στον κυβερνοχώρο, 

συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών 

παραμέτρων, για να καταστήσουν την 

ΚΠΑΑ αξιόπιστη δύναμη· τονίζει την 

ανάγκη επενδύσεων στους τομείς της 

συλλογής πληροφοριών, της επιτήρησης 

και αναγνώρισης, των δορυφορικών 

επικοινωνιών και της αυτόνομης 

πρόσβασης στο διάστημα καθώς και 

μόνιμη παρακολούθηση της γης με στόχο 

την αποτελεσματικότερη αξιολόγηση 

εσωτερικών και εξωτερικών απειλών· 

21. φρονεί ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ 

πρέπει να προσπαθήσουν να βελτιώσουν 

τις στρατιωτικές ικανότητες για να 

καταστήσουν την ΚΠΑΑ αξιόπιστη 

δύναμη· τονίζει την ανάγκη επενδύσεων 

στους τομείς της συλλογής πληροφοριών, 

της επιτήρησης και αναγνώρισης, των 

δορυφορικών επικοινωνιών και της 

αυτόνομης πρόσβασης στο διάστημα 

καθώς και μόνιμη παρακολούθηση της γης 

με στόχο την αποτελεσματικότερη 

αξιολόγηση εσωτερικών και εξωτερικών 

απειλών· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

53. τονίζει ότι οι προσπάθειες για τη 

στρατιωτική κινητικότητα θα πρέπει να 

αποτελούν προτεραιότητα και να 

συμβάλλουν στην αποτελεσματική 

υλοποίηση των αποστολών και 

επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ και στην 

αμυντική στρατηγική της συμμαχίας· 

προτρέπει συνεπώς και τους δύο 

οργανισμούς να συνεχίσουν να 

συνεργάζονται όσο το δυνατόν στενότερα 

για τη στρατιωτική κινητικότητα, όπως, 

μεταξύ άλλων, μέσω της ανάπτυξης 

κοινών απαιτήσεων ώστε να διευκολυνθεί 

η ταχεία μεταφορά δυνάμεων και 

εξοπλισμού στην Ευρώπη, συνεκτιμώντας 

τις πολύπλευρες προκλήσεις που 

προέρχονται κυρίως από το Νότο και την 

Ανατολή· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει 

τις προσπάθειες αυτές με τα απαραίτητα 

κονδύλια και, ενδεχομένως, με τις 

αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις· τονίζει 

την ανάγκη απλοποίησης των διοικητικών 

διαδικασιών για τη διασυνοριακή 

μετακίνηση των δυνάμεων ταχείας 

επέμβασης εντός της ΕΕ·  

53. τονίζει ότι οι προσπάθειες για την 

ισόρροπη από γεωγραφική άποψη 
στρατιωτική κινητικότητα θα πρέπει να 

αποτελούν προτεραιότητα και να 

συμβάλλουν στην αποτελεσματική 

υλοποίηση των αποστολών και 

επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ και στην 

αμυντική στρατηγική της συμμαχίας· 

προτρέπει συνεπώς και τους δύο 

οργανισμούς να συνεχίσουν να 

συνεργάζονται όσο το δυνατόν στενότερα 

για τη στρατιωτική κινητικότητα, όπως, 

μεταξύ άλλων, μέσω της ανάπτυξης 

κοινών απαιτήσεων ώστε να διευκολυνθεί 

η ταχεία μεταφορά δυνάμεων και 

εξοπλισμού στην Ευρώπη, συνεκτιμώντας 

τις πολύπλευρες προκλήσεις που 

προέρχονται κυρίως από το Νότο και την 

Ανατολή· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει 

τις προσπάθειες αυτές με τα απαραίτητα 

κονδύλια και, ενδεχομένως, με τις 

αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις· τονίζει 

την ανάγκη απλοποίησης των διοικητικών 

διαδικασιών για τη διασυνοριακή 

μετακίνηση των δυνάμεων ταχείας 

επέμβασης εντός της ΕΕ· 

Or. en 

 

 


