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14.10.2020 A9-0165/35

Τροπολογία 35
Jérôme Rivière, Harald Vilimsky
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Σύσταση προς το Συμβούλιο και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της 
Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την 
εφαρμογή και τη διακυβέρνηση της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO)
(2020/2080(INI))

Πρόταση σύστασης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με το άρθρο 1 στοιχείο α) του 
πρωτοκόλλου (αριθ. 10) για τη μόνιμη 
διαρθρωμένη συνεργασία που θεσπίζεται 
με το άρθρο 42 της ΣΕΕ, ένας από τους 
στόχους της PESCO είναι να αναπτύξουν 
τα κράτη μέλη τις αμυντικές τους 
δυνατότητες εντατικότερα, διευρύνοντας 
την εθνική συνεισφορά και συμμετοχή 
τους, κατά περίπτωση, σε πολυεθνικές 
δυνάμεις, στα κύρια ευρωπαϊκά 
προγράμματα εξοπλισμού και στη 
δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Άμυνας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με το άρθρο 1 στοιχείο α) του 
πρωτοκόλλου (αριθ. 10) για τη μόνιμη 
διαρθρωμένη συνεργασία που θεσπίζεται 
με το άρθρο 42 της ΣΕΕ, ένας από τους 
στόχους της PESCO είναι να αναπτύξουν 
τα κράτη μέλη τις αμυντικές τους 
δυνατότητες εντατικότερα, διευρύνοντας 
την εθνική συνεισφορά και συμμετοχή 
τους·
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14.10.2020 A9-0165/36

Τροπολογία 36
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Σύσταση προς το Συμβούλιο και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της 
Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την 
εφαρμογή και τη διακυβέρνηση της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO)
(2020/2080(INI))

Πρόταση σύστασης
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
μακροπρόθεσμο όραμα της PESCO είναι 
να αποκτήσει η Ένωση επιχειρησιακή 
ικανότητα αξιοποιώντας στρατιωτικά 
μέσα που συμπληρώνονται από μη 
στρατιωτικά μέσα, προκειμένου να 
επιτευχθεί μια συνεκτική δέσμη δυνάμεων 
πλήρους φάσματος στη διάθεση των 
κρατών μελών για στρατιωτική ΚΠΑΑ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η PESCO θα 
πρέπει να ενισχύσει την ικανότητα της ΕΕ 
να ενεργεί ως διεθνής πάροχος ασφάλειας 
με σκοπό τη συμβολή, με αποτελεσματικό 
και αξιόπιστο τρόπο, στη διεθνή, 
περιφερειακή και ευρωπαϊκή ασφάλεια, 
μεταξύ άλλων με την πρόληψη της 
εισαγωγής ανασφάλειας και, επομένως, 
με σκοπό να ενισχύσει τη 
διαλειτουργικότητα για να προστατεύει 
τους πολίτες της ΕΕ και να 
μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα 
των αμυντικών δαπανών, μειώνοντας τις 
επικαλύψεις, το πλεονάζον δυναμικό και 
τις ασυντόνιστες συνάψεις συμβάσεων·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
μακροπρόθεσμο όραμα της PESCO είναι 
μια συνεκτική δέσμη δυνάμεων πλήρους 
φάσματος, η οποία θα είναι στη διάθεση 
των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η PESCO θα πρέπει να ενισχύσει τις 
αμυντικές δυνατότητες των κρατών 
μελών της ΕΕ και την ικανότητά τους να 
συνεργάζονται υπό κατάλληλες 
περιστάσεις, αλλά δεν θα πρέπει να 
θεωρηθεί ως μια οδός προς έναν 
«ευρωπαϊκό στρατό»·
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14.10.2020 A9-0165/37

Τροπολογία 37
Jérôme Rivière, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Σύσταση προς το Συμβούλιο και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατο Εκπρόσωπο της 
Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την 
εφαρμογή και τη διακυβέρνηση της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO)
(2020/2080(INI))

Πρόταση σύστασης
Αιτιολογική σκέψη Λ α (νέα)

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

Λα. ζητεί από την Τουρκία, δεδομένων 
των τρεχουσών ενεργειών της που 
απειλούν την ασφάλεια των ευρωπαϊκών 
χωρών, να εξαιρεθεί από οποιαδήποτε 
πολιτική συνεργασίας στο πλαίσιο της 
PESCO·
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14.10.2020 A9-0165/38

Τροπολογία 38
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Σύσταση προς το Συμβούλιο και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της 
Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την 
εφαρμογή και τη διακυβέρνηση της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO)
(2020/2080(INI))

Πρόταση σύστασης
Παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

στ) να αυξήσουν τη δημοσιονομική 
φιλοδοξία της ΕΕ να ενισχύσει τις 
αμυντικές της δυνατότητες, ιδίως με την 
επαρκή χρηματοδότηση του μελλοντικού 
ΕΤΑ και της στρατιωτικής κινητικότητας 
στο προσεχές πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο (ΠΔΠ)·

στ) να μειώσουν τη δημοσιονομική 
φιλοδοξία της ΕΕ να ενισχύσει τις 
αμυντικές της δυνατότητες, ιδίως με την 
επαρκή χρηματοδότηση του μελλοντικού 
ΕΤΑ και της στρατιωτικής κινητικότητας 
στο προσεχές πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο (ΠΔΠ)·

Or. en


