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5.12.2018 A8-0375/32 

Τροπολογία  32 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας 

ποια η λύση σε ένα μακροχρόνιο πρόβλημα (2018/2099 (INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. εκτιμά ότι, όπως περιγράφεται 

στη συνολική στρατηγική της ΕΕ 

(EUGS), οι δέουσες επενδύσεις στην 

ασφάλεια και την άμυνα αποτελούν 

ζήτημα απόλυτης προτεραιότητας για τα 

κράτη μέλη και την ΕΕ και ότι η 

αλληλεγγύη και η συνεργασία στον τομέα 

της άμυνας θα πρέπει να αποτελέσουν τον 

κανόνα· χαιρετίζει την πρόοδο που έχει 

επιτευχθεί μέχρι σήμερα όσον αφορά την 

εφαρμογή των ρυθμίσεων της EUGS για 

την ασφάλεια και την άμυνα· πιστεύει ότι 

με τα επιτεύγματα αυτά διανοίγονται 

προοπτικές για σημαντικές διαρθρωτικές 

αλλαγές στο μέλλον·  

13. χαιρετίζει την πρόοδο που έχει 

επιτευχθεί μέχρι σήμερα όσον αφορά την 

εφαρμογή των ρυθμίσεων της EUGS για 

την ασφάλεια και την άμυνα· πιστεύει ότι 

με τα επιτεύγματα αυτά διανοίγονται 

προοπτικές για σημαντικές διαρθρωτικές 

αλλαγές στο μέλλον· 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/33 

Τροπολογία  33 

Sabine Lösing, Luke Ming Flanagan, Τάκης Χατζηγεωργίου, Νεοκλής Συλικιώτης, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

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· 

διαγράφεται 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/34 

Τροπολογία  34 

Sabine Lösing, Τάκης Χατζηγεωργίου, Νεοκλής Συλικιώτης, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

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. απορρίπτει 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· υπενθυμίζει 

ότι η δημιουργία του νέου τομέα V για 

την ασφάλεια και την άμυνα, το 

πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της 

άμυνας, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας 

και η στρατιωτική κινητικότητα 

παραβιάζουν σαφώς τις διατάξεις του 

άρθρου 41 παράγραφος 2 της ΣΕΕ, 

σύμφωνα με τις οποίες οι δαπάνες που 

οφείλονται σε ενέργειες που έχουν 

στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στην 

άμυνα δεν πρέπει να βαρύνουν τον 

προϋπολογισμό της Ένωσης· καταδικάζει 

και αποδοκιμάζει την πρωτοφανή 

ταχύτητα με την οποία 

στρατιωτικοποιείται η ΕΕ· υπενθυμίζει 
ότι ο καλύτερος τρόπος διατήρησης και 

προώθησης της ειρήνης και της 

σταθερότητας είναι να δοθεί έμφαση 

στην εξάλειψη της φτώχειας, στην 

ανθρωπιστική βοήθεια, στη βιώσιμη και 

δίκαιη οικονομική και κοινωνική 

ανάπτυξη, στην ειρηνική και 
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διπλωματική επίλυση των συγκρούσεων, 

στον αφοπλισμό και σε προγράμματα 

αποστράτευσης και επανένταξης·  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/35 

Τροπολογία  35 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας 

(2018/2099(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. ζητεί μετ’ επιτάσεως τη θέσπιση 

επακριβών κατευθυντήριων γραμμών οι 

οποίες θα παρέχουν ένα σαφώς 

καθορισμένο πλαίσιο για μελλοντική 

ενεργοποίηση και εφαρμογή του άρθρου 

42 παράγραφος 7 της ΣΕΕ· ζητεί να 

σχεδιαστεί και να εγκριθεί ένα Λευκό 

βιβλίο για την ασφάλεια και άμυνα της ΕΕ, 

που να διασφαλίζει ότι οι υφιστάμενες και 

μελλοντικές διαδικασίες δημιουργίας 

ικανοτήτων θα βασίζονται στα 

συμφέροντα ασφάλειας της ΕΕ·  

18. ζητεί μετ’ επιτάσεως τη θέσπιση 

επακριβών κατευθυντήριων γραμμών οι 

οποίες θα παρέχουν ένα σαφώς 

καθορισμένο πλαίσιο για μελλοντική 

ενεργοποίηση και εφαρμογή του άρθρου 

42 παράγραφος 7 της ΣΕΕ, για να 

διασφαλιστεί ότι δεν θα γίνεται ποτέ κακή 

χρήση· ζητεί να σχεδιαστεί και να εγκριθεί 

ένα Λευκό βιβλίο για την ασφάλεια και 

άμυνα της ΕΕ, που να διασφαλίζει ότι οι 

υφιστάμενες και μελλοντικές διαδικασίες 

δημιουργίας ικανοτήτων θα βασίζονται στα 

συμφέροντα ασφάλειας της ΕΕ· 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/36 

Τροπολογία  36 

Sabine Lösing, Τάκης Χατζηγεωργίου, Νεοκλής Συλικιώτης, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας 

(2018/2099(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. εκφράζει επίσης την ικανοποίησή 

του για την πρόταση της ΑΠ/ΥΕ, την 

οποία υποστηρίζει η Επιτροπή, για τη 

δημιουργία ενός μέσου υπέρ της ειρήνης, 

το οποίο θα χρηματοδοτεί το κόστος των 

αμυντικών δραστηριοτήτων της ΕΕ, όπως 

ειρηνευτικές αποστολές της Αφρικανικής 

Ένωσης, τις κοινές δαπάνες των 

στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ 

και τη δημιουργία στρατιωτικών 

ικανοτήτων για τους εταίρους, το οποίο 

σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 2 

της ΣΕΕ δεν καλύπτεται από τα κονδύλια 

του προϋπολογισμού· επαναβεβαιώνει την 

ανάγκη να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη 

με άλλα υφιστάμενα μέσα· επισημαίνει 

ειδικότερα τη φιλόδοξη ενέργεια που 

συνίσταται στην ενσωμάτωση και 

επέκταση του μηχανισμού Athena για τη 

χρηματοδότηση αποστολών και 

επιχειρήσεων στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ, κάτι 

που αποτελούσε πάγιο αίτημα του 

Κοινοβουλίου· ζητεί να βελτιωθεί ο 

οικονομικός έλεγχος όλων των 

μελλοντικών αποστολών και να 

διεξάγονται εγκαίρως οι εκτιμήσεις 

αντικτύπου· 

19. απορρίπτει την πρόταση της 

ΑΠ/ΥΕ, την οποία υποστηρίζει η 

Επιτροπή, για τη δημιουργία ενός μέσου 

υπέρ της ειρήνης, το οποίο θα 

χρηματοδοτεί το κόστος των αμυντικών 

δραστηριοτήτων της ΕΕ, όπως 

ειρηνευτικές αποστολές της Αφρικανικής 

Ένωσης, τις κοινές δαπάνες των 

στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ 

και τη δημιουργία στρατιωτικών 

ικανοτήτων για τους εταίρους, 

συμπεριλαμβανομένων εξοπλισμού και 

οπλισμού, το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 

41 παράγραφος 2 της ΣΕΕ δεν καλύπτεται 

από τα κονδύλια του προϋπολογισμού· 

υπενθυμίζει ότι αυτό το νέο ευρωπαϊκό 

μέσο διευκολύνει την ενσωμάτωση και την 

επέκταση του μηχανισμού Athena για την 

κοινή χρηματοδότηση αποστολών και 

επιχειρήσεων στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ,  που 

σημαίνει την αυτόματη χρηματοδοτική 

συμμετοχή κάθε κράτους μέλους σε κάθε 

στρατιωτική αποστολή της ΕΕ, 

ανεξάρτητα από την πραγματική εμπλοκή 

του· 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/37 

Τροπολογία  37 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας 

(2018/2099(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. εκφράζει επίσης την ικανοποίησή 

του για την πρόταση της ΑΠ/ΥΕ, την 

οποία υποστηρίζει η Επιτροπή, για τη 

δημιουργία ενός μέσου υπέρ της ειρήνης, 

το οποίο θα χρηματοδοτεί το κόστος των 

αμυντικών δραστηριοτήτων της ΕΕ, όπως 

ειρηνευτικές αποστολές της Αφρικανικής 

Ένωσης, τις κοινές δαπάνες των 

στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ 

και τη δημιουργία στρατιωτικών 

ικανοτήτων για τους εταίρους, το οποίο 

σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 2 

της ΣΕΕ δεν καλύπτεται από τα κονδύλια 

του προϋπολογισμού· επαναβεβαιώνει την 

ανάγκη να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη 

με άλλα υφιστάμενα μέσα· επισημαίνει 

ειδικότερα τη φιλόδοξη ενέργεια που 

συνίσταται στην ενσωμάτωση και 

επέκταση του μηχανισμού Athena για τη 

χρηματοδότηση αποστολών και 

επιχειρήσεων στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ, κάτι 

που αποτελούσε πάγιο αίτημα του 

Κοινοβουλίου· ζητεί να βελτιωθεί ο 

οικονομικός έλεγχος όλων των 

μελλοντικών αποστολών και να 

διεξάγονται εγκαίρως οι εκτιμήσεις 

αντικτύπου· 

19. απορρίπτει την πρόταση της 

ΑΠ/ΥΕ, την οποία υποστηρίζει η 

Επιτροπή, για τη δημιουργία ενός μέσου 

υπέρ της ειρήνης, το οποίο θα 

χρηματοδοτεί το κόστος των αμυντικών 

δραστηριοτήτων της ΕΕ, όπως 

ειρηνευτικές αποστολές της Αφρικανικής 

Ένωσης, τις κοινές δαπάνες των 

στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ 

και τη δημιουργία στρατιωτικών 

ικανοτήτων για τους εταίρους, 

συμπεριλαμβανομένων εξοπλισμού και 

οπλισμού, το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 

41 παράγραφος 2 της ΣΕΕ δεν καλύπτεται 

από τα κονδύλια του προϋπολογισμού· 

επαναβεβαιώνει την ανάγκη να αποφευχθεί 

η αλληλεπικάλυψη με άλλα υφιστάμενα 

μέσα· υπενθυμίζει ότι αυτό το νέο  μέσο 

διευκολύνει την ενσωμάτωση και την 

επέκταση του μηχανισμού Athena για την 

κοινή χρηματοδότηση αποστολών και 

επιχειρήσεων στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ,  που 

σημαίνει την αυτόματη χρηματοδοτική 

συμμετοχή κάθε κράτους μέλους σε κάθε 

στρατιωτική αποστολή της ΕΕ, 

ανεξάρτητα από την έκταση αυτής της 

συμμετοχής, κάτι που αποτελούσε πάγιο 

αίτημα του Κοινοβουλίου· ζητεί να 

βελτιωθεί ο οικονομικός έλεγχος όλων των 

μελλοντικών αποστολών και να 
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διεξάγονται εγκαίρως οι εκτιμήσεις 

αντικτύπου· 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/38 

Τροπολογία  38 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας 

(2018/2099(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 27 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

27. εκτιμά ότι οι ικανότητες για την 

ασφάλεια και την άμυνα της Ένωσης θα 

μπορούσαν να βελτιωθούν με μια 

καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων 

πλαισίων άμυνας και στρατιωτικής 

συνεργασίας, όπως τα ευρωπαϊκά 

πολυεθνικά στρατηγεία υψηλού βαθμού 

ετοιμότητας και οι μάχιμες μονάδες της 

ΕΕ, ενισχύοντας και μη επικαλύπτοντας 

παρόμοιες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του 

ΝΑΤΟ· πιστεύει ότι αυτό θα συμβάλει 

στον συνεχή μετασχηματισμό των εθνικών 

ενόπλων δυνάμεων, ώστε να καταστούν 

περισσότερο διαλειτουργικές, βιώσιμες, 

πιο ευέλικτες·  

27. εκτιμά ότι οι ικανότητες για την 

ασφάλεια και την άμυνα της Ένωσης θα 

μπορούσαν να βελτιωθούν με μια 

καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων 

πλαισίων άμυνας και στρατιωτικής 

συνεργασίας, όπως τα ευρωπαϊκά 

πολυεθνικά στρατηγεία υψηλού βαθμού 

ετοιμότητας και οι μάχιμες μονάδες της 

ΕΕ· πιστεύει ότι αυτό θα συμβάλει στον 

συνεχή μετασχηματισμό των εθνικών 

ενόπλων δυνάμεων, ώστε να καταστούν 

περισσότερο διαλειτουργικές, βιώσιμες, 

πιο ευέλικτες· 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/39 

Τροπολογία  39 

Sabine Lösing, Luke Ming Flanagan, Τάκης Χατζηγεωργίου, Νεοκλής Συλικιώτης, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina, 

Lynn Boylan 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας 

(2018/2099(INI)) 

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· 

διαγράφεται 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/40 

Τροπολογία  40 

Luke Ming Flanagan, Τάκης Χατζηγεωργίου, Νεοκλής Συλικιώτης, Paloma López 

Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina, Lynn Boylan 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

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. απορρίπτει την πρόταση 

κανονισμού για τη δημιουργία 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF)  

καθώς και τη σημαντική χρηματοδότηση 

που πρότεινε η Επιτροπή για το επόμενο 

ΠΔΠ·  
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5.12.2018 A8-0375/41 

Τροπολογία  41 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας 

(2018/2099(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 31 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

31. τονίζει ότι οι στόχοι της 

στρατηγικής της ΕΕ στον τομέα της 

ασφάλειας και της άμυνας μπορούν να 

επιτευχθούν μόνο με τον στενότερο 

συντονισμό των αναγκών και των 

μακροπρόθεσμων απαιτήσεων για τη 

δημιουργία ικανοτήτων τόσο των ενόπλων 

δυνάμεων όσο και των αμυντικών 

βιομηχανιών των κρατών μελών· 

σημειώνει ότι τόσο το σχέδιο ανάπτυξης 

ικανοτήτων (CDP) όσο και η 

συντονισμένη ετήσια επισκόπηση για την 

άμυνα (CARD) μπορούν να συμβάλουν 

σημαντικά στην επίτευξη αυτού του 

στόχου·  

31. τονίζει ότι οι στόχοι της 

στρατηγικής της ΕΕ στον τομέα της 

ασφάλειας και της άμυνας μπορούν να 

επιτευχθούν μόνο με τον στενότερο 

συντονισμό των αναγκών και των 

μακροπρόθεσμων απαιτήσεων για τη 

δημιουργία ικανοτήτων τόσο των ενόπλων 

δυνάμεων όσο και των αμυντικών 

βιομηχανιών των κρατών μελών·  
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