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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί να 
ενισχύσει τον ρόλο του ΟΗΕ στη διεθνή 
σκηνή και υπογραμμίζει, εν προκειμένω, 
την ανάγκη μεταρρύθμισης του 
συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, ώστε 
να βελτιωθεί η συνοχή των δράσεων όλων 
των οργανισμών, οργανώσεων και 
προγραμμάτων προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ατζέντας 
2030· ζητεί εκ νέου από τα κράτη μέλη να 
υποστηρίξουν τις μεταρρυθμίσεις στη 
σύνθεση και τη λειτουργία του 
Συμβουλίου Ασφαλείας, ώστε να καταστεί 
αυτό πιο αποτελεσματικό και λειτουργικό, 
ζωτικής σημασίας για την περιφρούρηση 
της παγκόσμιας ειρήνης, με ένα 
θεματολόγιο που βαίνει πέραν της 
στρατιωτικής ασφάλειας και περιλαμβάνει 
τις ροές προσφύγων και εκτοπισθέντων, 
την επισιτιστική ασφάλεια, την κλιματική 
αλλαγή και την καταπολέμηση των 
πανδημιών·

17. τονίζει ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί να 
ενισχύσει τον ρόλο του ΟΗΕ στη διεθνή 
σκηνή και υπογραμμίζει, εν προκειμένω, 
την ανάγκη μεταρρύθμισης του 
συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, ώστε 
να βελτιωθεί η συνοχή των δράσεων όλων 
των οργανισμών, οργανώσεων και 
προγραμμάτων προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ατζέντας 
2030· ζητεί εκ νέου από τα κράτη μέλη να 
υποστηρίξουν τις μεταρρυθμίσεις στη 
σύνθεση και τη λειτουργία του 
Συμβουλίου Ασφαλείας, ώστε να καταστεί 
αυτό πιο αποτελεσματικό και λειτουργικό, 
ζωτικής σημασίας για την περιφρούρηση 
της παγκόσμιας ειρήνης, με ένα 
θεματολόγιο που βαίνει πέραν της 
στρατιωτικής ασφάλειας και περιλαμβάνει 
τις ροές προσφύγων και εκτοπισθέντων, 
την επισιτιστική ασφάλεια, την κλιματική 
αλλαγή και την καταπολέμηση των 
πανδημιών· χαιρετίζει την επικείμενη 
έναρξη ισχύος της Συνθήκης των 
Ηνωμένων Εθνών για την απαγόρευση 
των πυρηνικών όπλων (TPNW) στις 22 
Ιανουαρίου 2021 και καλεί τα κράτη μέλη 
να ακολουθήσουν το παράδειγμα της 
Αυστρίας, της Μάλτας και της Ιρλανδίας 
και 83 άλλων κρατών και να την 
υπογράψουν·
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20. επαναλαμβάνει την προσήλωσή του 
στη διεύρυνση ως βασική 
μετασχηματιστική πολιτική της ΕΕ και 
χαιρετίζει την αναθεωρημένη μεθοδολογία 
της Επιτροπής και τη μεγαλύτερη έμφαση 
στον πολιτικό χαρακτήρα της διαδικασίας 
διεύρυνσης· υποστηρίζει την ευρωπαϊκή 
προοπτική για τις χώρες των Δυτικών 
Βαλκανίων και χαιρετίζει την επιβεβαίωση 
της αδιαμφισβήτητης υποστήριξης των 
κρατών μελών της ΕΕ στην προοπτική 
αυτή, όπως αναφέρεται στη δήλωση του 
Ζάγκρεμπ της 6ης Μαΐου 2020, καθώς και 
την απόφαση για την έναρξη ενταξιακών 
συνομιλιών με την Αλβανία και τη Βόρεια 
Μακεδονία· καλεί το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή να δρομολογήσουν χωρίς 
καθυστέρηση τις διακυβερνητικές 
διασκέψεις με τις δύο αυτές χώρες και 
γενικότερα να επιταχύνουν τη διαδικασία 
προσχώρησης, δεδομένου ότι οι χώρες των 
Δυτικών Βαλκανίων αποτελούν 
γεωγραφικά, ιστορικά και πολιτιστικά 
μέρη της Ευρώπης· υπογραμμίζει ότι η 
ένταξη αυτών των κρατών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εξέχουσα σημασία 
για τη σταθερότητα και την ασφάλεια της 
ηπείρου συνολικά, καθώς και για την 
επιρροή της ΕΕ στην περιοχή και πέραν 
αυτής· τονίζει ότι η διαδικασία 
προσχώρησης θα πρέπει να επιφέρει 
βιώσιμο δημοκρατικό, οικονομικό και 

20. επαναλαμβάνει την προσήλωσή του 
στη διεύρυνση ως βασική 
μετασχηματιστική πολιτική της ΕΕ και 
χαιρετίζει την αναθεωρημένη μεθοδολογία 
της Επιτροπής και τη μεγαλύτερη έμφαση 
στον πολιτικό χαρακτήρα της διαδικασίας 
διεύρυνσης· υποστηρίζει την ευρωπαϊκή 
προοπτική για τις χώρες των Δυτικών 
Βαλκανίων και χαιρετίζει την επιβεβαίωση 
της αδιαμφισβήτητης υποστήριξης των 
κρατών μελών της ΕΕ στην προοπτική 
αυτή, όπως αναφέρεται στη δήλωση του 
Ζάγκρεμπ της 6ης Μαΐου 2020, καθώς και 
την απόφαση για την έναρξη ενταξιακών 
συνομιλιών με την Αλβανία και τη Βόρεια 
Μακεδονία· καλεί το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή να δρομολογήσουν χωρίς 
καθυστέρηση τις διακυβερνητικές 
διασκέψεις με τις δύο αυτές χώρες και 
γενικότερα να επιταχύνουν τη διαδικασία 
προσχώρησης, δεδομένου ότι οι χώρες των 
Δυτικών Βαλκανίων αποτελούν 
γεωγραφικά, ιστορικά και πολιτιστικά 
μέρη της Ευρώπης· παροτρύνει ιδίως τη 
Βουλγαρία να σταματήσει να αντιτίθεται 
στην έναρξη της διακυβερνητικής 
διάσκεψης με τη Βόρεια Μακεδονία· 
υπογραμμίζει ότι η ένταξη αυτών των 
κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 
εξέχουσα σημασία για τη σταθερότητα και 
την ασφάλεια της ηπείρου συνολικά, 
καθώς και για την επιρροή της ΕΕ στην 
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οικολογικό μετασχηματισμό και κοινωνική 
σύγκλιση, και να διασφαλίσει σχέσεις 
καλής γειτονίας και περιφερειακή 
συνεργασία· υπενθυμίζει ότι η διαδικασία 
διεύρυνσης βασίζεται σε αξιοκρατικά 
κριτήρια και σε αυστηρούς και δίκαιους 
όρους σύμφωνα με την εφαρμογή των 
κριτηρίων της Κοπεγχάγης· 
επαναλαμβάνει ότι η έγκριση των 
μεταρρυθμίσεων πρέπει να είναι απτή επί 
τόπου και τονίζει την ανάγκη να 
παρέχονται σαφή, διαφανή και συνεπή 
ενταξιακά κριτήρια, καθώς και συνεχής 
πολιτική, οικονομική (IPA III) και τεχνική 
υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας, με σαφή μέτρηση της 
προόδου· τονίζει ότι οι υποψήφιες και 
δυνάμει υποψήφιες χώρες θα πρέπει να 
ευθυγραμμιστούν με τις σχετικές δηλώσεις 
ΚΕΠΠΑ του ΑΕ/ΥΕ εξ ονόματος της ΕΕ, 
καθώς και με τις αποφάσεις του 
Συμβουλίου·

περιοχή και πέραν αυτής· τονίζει ότι η 
διαδικασία προσχώρησης θα πρέπει να 
επιφέρει βιώσιμο δημοκρατικό, οικονομικό 
και οικολογικό μετασχηματισμό και 
κοινωνική σύγκλιση, και να διασφαλίσει 
σχέσεις καλής γειτονίας και περιφερειακή 
συνεργασία· υπενθυμίζει ότι η διαδικασία 
διεύρυνσης βασίζεται σε αξιοκρατικά 
κριτήρια και σε αυστηρούς και δίκαιους 
όρους σύμφωνα με την εφαρμογή των 
κριτηρίων της Κοπεγχάγης· 
επαναλαμβάνει ότι η έγκριση των 
μεταρρυθμίσεων πρέπει να είναι απτή επί 
τόπου και τονίζει την ανάγκη να 
παρέχονται σαφή, διαφανή και συνεπή 
ενταξιακά κριτήρια, καθώς και συνεχής 
πολιτική, οικονομική (IPA III) και τεχνική 
υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας, με σαφή μέτρηση της 
προόδου· τονίζει ότι οι υποψήφιες και 
δυνάμει υποψήφιες χώρες θα πρέπει να 
ευθυγραμμιστούν με τις σχετικές δηλώσεις 
ΚΕΠΠΑ του ΑΕ/ΥΕ εξ ονόματος της ΕΕ, 
καθώς και με τις αποφάσεις του 
Συμβουλίου·
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47. ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να 
δρομολογηθεί μια στοχευμένη και 
πολυδιάστατη δραστηριοποίηση στην 
περιοχή, στη βάση των κοινών στόχων της 
ΕΕ, η οποία θα προάγει στρατηγικές που 
συμβάλλουν στην αντιμετώπιση κοινών 
προκλήσεων, όπως είναι η προώθηση της 
ειρήνης, της ασφάλειας και της ευημερίας, 
παράλληλα με τη διασφάλιση κοινού 
μετώπου ενόψει των απειλών που 
δημιουργεί η κλιματική αλλαγή· τονίζει τη 
σημασία που έχει η Λατινική Αμερική για 
την ΕΕ και ζητεί να εξακολουθεί να 
θεωρείται περιοχή μεγάλης 
γεωστρατηγικής σημασίας για την 
ΚΕΠΠΑ, μέσω της συμβολής στην 
προώθηση της δημοκρατίας και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή 
και την επιδίωξη της συνεργασίας για την 
οικονομική της ανάπτυξη· επισημαίνει ότι 
ο σεβασμός του κράτους δικαίου και ένα 
σταθερό πολιτικό και νομικό πλαίσιο, 
περιλαμβανομένης της καταπολέμησης της 
διαφθοράς και της ατιμωρησίας, καθώς και 
η πρόοδος προς τη δημοκρατία και ο 
σεβασμός και η προώθηση των 
θεμελιωδών ελευθεριών, αποτελούν 
ακρογωνιαίους λίθους για τη βαθύτερη 
ολοκλήρωση και τη συνεργασία με τις 
χώρες της ΛΑΚ· υπογραμμίζει τη 
σημασία της προόδου και ολοκλήρωσης 
της αναθεώρησης των παγκόσμιων 

47. ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να 
δρομολογηθεί μια στοχευμένη και 
πολυδιάστατη δραστηριοποίηση στην 
περιοχή, στη βάση των κοινών στόχων της 
ΕΕ, η οποία θα προάγει στρατηγικές που 
συμβάλλουν στην αντιμετώπιση κοινών 
προκλήσεων, όπως είναι η προώθηση της 
ειρήνης, της ασφάλειας και της ευημερίας, 
παράλληλα με τη διασφάλιση κοινού 
μετώπου ενόψει των απειλών που 
δημιουργεί η κλιματική αλλαγή· τονίζει τη 
σημασία που έχει η Λατινική Αμερική για 
την ΕΕ και ζητεί να εξακολουθεί να 
θεωρείται περιοχή μεγάλης 
γεωστρατηγικής σημασίας για την 
ΚΕΠΠΑ, μέσω της συμβολής στην 
προώθηση της δημοκρατίας και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή 
και την επιδίωξη της συνεργασίας για την 
οικονομική της ανάπτυξη· επισημαίνει ότι 
ο σεβασμός του κράτους δικαίου και ένα 
σταθερό πολιτικό και νομικό πλαίσιο, 
περιλαμβανομένης της καταπολέμησης της 
διαφθοράς και της ατιμωρησίας, καθώς και 
η πρόοδος προς τη δημοκρατία και ο 
σεβασμός και η προώθηση των 
θεμελιωδών ελευθεριών, αποτελούν 
ακρογωνιαίους λίθους για τη βαθύτερη 
ολοκλήρωση και τη συνεργασία με τις 
χώρες της ΛΑΚ· εκφράζει τη βαθιά 
ανησυχία του για την έλλειψη σεβασμού 
της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου 
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συμφωνιών με τη Χιλή και το Μεξικό, 
καθώς και της Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ-
Mercosur, και τονίζει ότι πρόκειται για 
βασικούς συμμάχους και εταίρους της 
ΕΕ· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για 
την έλλειψη σεβασμού της δημοκρατίας 
και του κράτους δικαίου και για τις 
επιθέσεις κατά δημοκρατικά εκλεγμένων 
ηγετών της αντιπολίτευσης, 
δημοσιογράφων, φοιτητών και 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, ιδίως όσων ασχολούνται με 
περιβαλλοντικά θέματα και των δικηγόρων 
τους· 

και για τις επιθέσεις κατά δημοκρατικά 
εκλεγμένων ηγετών της αντιπολίτευσης, 
δημοσιογράφων, φοιτητών και 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, ιδίως όσων ασχολούνται με 
περιβαλλοντικά θέματα και των δικηγόρων 
τους· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

57. τονίζει τη στήριξή του στη 
σταδιακή διαμόρφωση και προώθηση μιας 
κοινής αμυντικής πολιτικής με στόχο την 
ενίσχυση της ΚΠΑΑ και των στόχων και 
των καθηκόντων της, όπως ορίζονται στις 
Συνθήκες, προς μια πλήρως ανεπτυγμένη 
αμυντική ένωση που θα αναγνωρίζει την 
ειδική συνταγματική κατάσταση των 
ουδέτερων χωρών, με βάση σαφείς 
στρατηγικούς στόχους και 
προσανατολισμένη προς την ανθρώπινη 
ασφάλεια και τη βιώσιμη ειρήνη· 
χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τον στόχο της 
υιοθέτησης στρατηγικού προσανατολισμού 
το 2022· τονίζει την ανάγκη περαιτέρω 
ενίσχυσης των σχέσεων ΕΕ-ΝΑΤΟ, 
υπογραμμίζοντας την αμοιβαία 
συμβατότητα και τη στρατηγική τους 
σημασία· καλεί τις ευρωπαϊκές χώρες να 
επενδύσουν περισσότερο στις αμυντικές 
τους ικανότητες, να ισορροπήσουν εκ νέου 
τις ευθύνες τους στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ 
και να καταστούν περισσότερο ισότιμοι 
εταίροι των ΗΠΑ· αναγνωρίζει τη 
συμβολή των αποστολών και των 
επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ στην ειρήνη, την 
ασφάλεια και τη διεθνή σταθερότητα· 
επικροτεί την πρόοδο που έχει σημειωθεί 
όσον αφορά τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού για την Ειρήνη· υπογραμμίζει 
την ανάγκη να αναληφθούν δράσεις πέρα 
από τις διακηρύξεις, ιδίως με τη 

57. τονίζει τη στήριξή του στη 
σταδιακή διαμόρφωση και προώθηση μιας 
κοινής αμυντικής πολιτικής με στόχο την 
ενίσχυση της ΚΠΑΑ και των στόχων και 
των καθηκόντων της, όπως ορίζονται στις 
Συνθήκες, προς τη δημιουργία μιας 
αξιόπιστης και σε βάθος συνεργασίας για 
την άμυνα που θα αναγνωρίζει την ειδική 
συνταγματική κατάσταση των ουδέτερων 
χωρών, με βάση σαφείς στρατηγικούς 
στόχους και προσανατολισμένη προς την 
ανθρώπινη ασφάλεια και τη βιώσιμη 
ειρήνη· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τον 
στόχο της υιοθέτησης στρατηγικού 
προσανατολισμού το 2022· τονίζει την 
ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των σχέσεων 
ΕΕ-ΝΑΤΟ, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία 
συμβατότητα και τη στρατηγική τους 
σημασία· καλεί τις ευρωπαϊκές χώρες να 
επενδύσουν περισσότερο στις αμυντικές 
τους ικανότητες, να ισορροπήσουν εκ νέου 
τις ευθύνες τους στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ 
και να καταστούν περισσότερο ισότιμοι 
εταίροι των ΗΠΑ· αναγνωρίζει τη 
συμβολή των αποστολών και των 
επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ στην ειρήνη, την 
ασφάλεια και τη διεθνή σταθερότητα· 
επικροτεί την πρόοδο που έχει σημειωθεί 
όσον αφορά τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού για την Ειρήνη· υπογραμμίζει 
την ανάγκη να αναληφθούν δράσεις πέρα 
από τις διακηρύξεις, ιδίως με τη 
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δημιουργία μιας πραγματικά ευρωπαϊκής 
βιομηχανικής βάσης άμυνας στην ΕΕ 
μέσω ενός ευρωπαϊκού ταμείου άμυνας 
με τον απαραίτητο προϋπολογισμό, και με 
την ταχύτερη και συνεκτική εφαρμογή 
μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας προς 
την υλοποίηση της στρατηγικής 
αυτονομίας της ΕΕ, επιτρέποντας στην ΕΕ 
να προωθήσει μια πιο ολοκληρωμένη 
εσωτερική αγορά αμυντικού εξοπλισμού· 
υπογραμμίζει τη σημασία της διεξαγωγής 
πολυμερών διαβουλεύσεων χωρίς 
αποκλεισμούς με σκοπό την προώθηση 
μιας κοινής στρατηγικής νοοτροπίας στον 
τομέα της ασφάλειας και της άμυνας·

δημιουργία μιας πραγματικά ευρωπαϊκής 
βιομηχανικής βάσης άμυνας μέσω 
πολλαπλών ευρωπαϊκών έργων 
συνεργασίας σχετικά με την άμυνα, την 
έρευνα, την ανάπτυξη, την απόκτηση και 
τη συντήρηση που περιλαμβάνουν 
ρυθμίσεις ασφάλειας του εφοδιασμού, και 
με την ταχύτερη και συνεκτική εφαρμογή 
μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας προς 
μια πλήρως λειτουργική και εξαιρετικά 
αξιόπιστη ΚΠΑΑ, επιτρέποντας επομένως 
στην ΕΕ να προωθήσει μια πιο 
ολοκληρωμένη εσωτερική αγορά 
αμυντικού εξοπλισμού· υπογραμμίζει τη 
σημασία της διεξαγωγής πολυμερών 
διαβουλεύσεων χωρίς αποκλεισμούς με 
σκοπό την προώθηση μιας κοινής 
στρατηγικής νοοτροπίας στον τομέα της 
ασφάλειας και της άμυνας·
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 63

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

63. εφιστά την προσοχή στις 
μεσομακροπρόθεσμες απειλές που θα 
πρέπει να αντιμετωπιστούν στο μέλλον 
από την ΚΕΠΠΑ, συμπεριλαμβανομένων 
των κινδύνων για την ασφάλεια που 
ενέχουν τα αυταρχικά καθεστώτα, οι μη 
κρατικοί φορείς, η κλιματική αλλαγή, οι 
απειλές στον κυβερνοχώρο, οι επιθέσεις 
ΧΒΡΠ, οι υβριδικές απειλές, και η 
ευρύτερη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, 
οι εκστρατείες παραπληροφόρησης, ο 
ανταγωνισμός στον τομέα του διαστήματος 
και η στρατιωτικοποίηση, καθώς και οι 
αναδυόμενες τεχνολογίες, η τρομοκρατία 
και οι ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές 
ροές, παράλληλα με τις ήδη καθιερωμένες 
γεωπολιτικές προκλήσεις· τονίζει ότι η ΕΕ 
πρέπει να σημειώσει πρόοδο στον ορισμό 
και στην αναγνώριση των υβριδικών 
απειλών· καλεί την ΕΕ να βελτιώσει την 
ευαισθητοποίηση σε σχέση με αυτές τις 
απειλές και να οικοδομήσει κοινές 
ικανότητες ανθεκτικότητας· τονίζει ότι 
τέτοιου είδους απειλές μπορούν να 
αντιμετωπιστούν μόνο μέσω 
συντονισμένης δράσης και έγκαιρων και 
επαρκών επενδύσεων στην ευρωπαϊκή 
έρευνα και την καινοτομία· χαιρετίζει το 
γεγονός ότι το Κοινοβούλιο συγκρότησε 
ειδική επιτροπή για την τεχνητή 
νοημοσύνη στην ψηφιακή εποχή ως ένα 
φόρουμ για την εξέταση στρατηγικών 

63. εφιστά την προσοχή στις 
μεσομακροπρόθεσμες απειλές που θα 
πρέπει να αντιμετωπιστούν στο μέλλον 
από την ΚΕΠΠΑ, συμπεριλαμβανομένων 
των κινδύνων για την ασφάλεια που 
ενέχουν τα αυταρχικά καθεστώτα, οι μη 
κρατικοί φορείς, η κλιματική αλλαγή, οι 
απειλές στον κυβερνοχώρο, οι επιθέσεις 
ΧΒΡΠ, οι υβριδικές απειλές, και η 
ευρύτερη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, 
οι εκστρατείες παραπληροφόρησης, ο 
ανταγωνισμός στον τομέα του διαστήματος 
και η στρατιωτικοποίηση, καθώς και οι 
αναδυόμενες τεχνολογίες, ο λαϊκισμός και 
η τρομοκρατία, παράλληλα με τις ήδη 
καθιερωμένες γεωπολιτικές προκλήσεις· 
τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να σημειώσει 
πρόοδο στον ορισμό και στην αναγνώριση 
των υβριδικών απειλών· καλεί την ΕΕ να 
βελτιώσει την ευαισθητοποίηση σε σχέση 
με αυτές τις απειλές και να οικοδομήσει 
κοινές ικανότητες ανθεκτικότητας· τονίζει 
ότι τέτοιου είδους απειλές μπορούν να 
αντιμετωπιστούν μόνο μέσω 
συντονισμένης δράσης και έγκαιρων και 
επαρκών επενδύσεων στην ευρωπαϊκή 
έρευνα και την καινοτομία· χαιρετίζει το 
γεγονός ότι το Κοινοβούλιο συγκρότησε 
ειδική επιτροπή για την τεχνητή 
νοημοσύνη στην ψηφιακή εποχή ως ένα 
φόρουμ για την εξέταση στρατηγικών 
ζητημάτων που σχετίζονται με την τεχνητή 
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ζητημάτων που σχετίζονται με την τεχνητή 
νοημοσύνη· θεωρεί σημαντικό να 
διασφαλιστεί καλύτερη σύνδεση μεταξύ 
των εσωτερικών και εξωτερικών πτυχών 
των πολιτικών της ΕΕ προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι ενωσιακές πολιτικές 
ενεργούν προς την επίτευξη στόχων της 
ΚΕΠΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της 
ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ·

νοημοσύνη· θεωρεί σημαντικό να 
διασφαλιστεί καλύτερη σύνδεση μεταξύ 
των εσωτερικών και εξωτερικών πτυχών 
των πολιτικών της ΕΕ προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι ενωσιακές πολιτικές 
ενεργούν προς την επίτευξη στόχων της 
ΚΕΠΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της 
ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ·
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