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22.4.2021 A9-0120/9

Τροπολογία 9
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A9-0120/2021
Zdzisław Krasnodębski
Σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας
(06748/1/2020 – C9-0112/2021 – 2018/0254(COD))

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 20 – παράγραφος 4

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4. Όσον αφορά τα αποτελέσματα που 
παράγουν οι αποδέκτες μέσω δράσεων 
έρευνας υποστηριζόμενων από το Ταμείο 
και με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 
του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή 
ενημερώνεται εκ των προτέρων σχετικά με 
οποιαδήποτε μεταβίβαση κυριότητας ή 
χορήγηση αποκλειστικής άδειας σε μη 
συνδεδεμένη τρίτη χώρα ή σε οντότητα μη 
συνδεδεμένης τρίτης χώρας. Όπου η 
μεταβίβαση κυριότητας ή η παραχώρηση 
αποκλειστικής αδείας αντιβαίνει στα 
συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας της 
Ένωσης και των κρατών μελών της ή 
στους στόχους του άρθρου 3, η 
χρηματοδότηση που χορηγήθηκε στο 
πλαίσιο του Ταμείου επιστρέφεται.

4. Όσον αφορά τα αποτελέσματα που 
παράγουν οι αποδέκτες μέσω δράσεων 
έρευνας υποστηριζόμενων από το Ταμείο 
και με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 
του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή 
ενημερώνεται εκ των προτέρων σχετικά με 
οποιαδήποτε μεταβίβαση κυριότητας ή 
χορήγηση αποκλειστικής άδειας σε μη 
συνδεδεμένη τρίτη χώρα ή σε οντότητα μη 
συνδεδεμένης τρίτης χώρας. Όπου η 
μεταβίβαση κυριότητας ή η παραχώρηση 
αποκλειστικής αδείας αντιβαίνει στα 
συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας της 
Ένωσης και των κρατών μελών της, στα 
οκτώ κριτήρια για τις εξαγωγές όπλων 
που καθορίζονται στο άρθρο 2 της κοινής 
θέσης 2008/994/ΚΕΠΠΑ, ή στους στόχους 
του άρθρου 3, η χρηματοδότηση που 
χορηγήθηκε στο πλαίσιο του Ταμείου 
επιστρέφεται.

Or. en



AM\1229720EL.docx PE690.760v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

22.4.2021 A9-0120/10

Τροπολογία 10
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A9-0120/2021
Zdzisław Krasnodębski
Σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας
(06748/1/2020 – C9-0112/2021 – 2018/0254(COD))

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 23 – παράγραφος 4

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4. Όσον αφορά τα αποτελέσματα που 
παράγουν οι αποδέκτες μέσω δράσεων 
ανάπτυξης υποστηριζόμενων από το 
Ταμείο, και με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η 
Επιτροπή ενημερώνεται εκ των προτέρων 
σχετικά με οποιαδήποτε μεταβίβαση 
κυριότητας σε μη συνδεδεμένη τρίτη χώρα 
ή σε οντότητα μη συνδεδεμένης τρίτης 
χώρας. Εάν η εν λόγω μεταβίβαση 
κυριότητας αντιβαίνει στα συμφέροντα 
ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης και των 
κρατών μελών της ή στους στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 3, η στήριξη που 
χορηγήθηκε από το Ταμείο επιστρέφεται.

4. Όσον αφορά τα αποτελέσματα που 
παράγουν οι αποδέκτες μέσω δράσεων 
ανάπτυξης υποστηριζόμενων από το 
Ταμείο, και με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η 
Επιτροπή ενημερώνεται εκ των προτέρων 
σχετικά με οποιαδήποτε μεταβίβαση 
κυριότητας σε μη συνδεδεμένη τρίτη χώρα 
ή σε οντότητα μη συνδεδεμένης τρίτης 
χώρας. Εάν η εν λόγω μεταβίβαση 
κυριότητας αντιβαίνει στα συμφέροντα 
ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης και των 
κρατών μελών της, στα οκτώ κριτήρια για 
τις εξαγωγές όπλων που καθορίζονται στο 
άρθρο 2 της κοινής θέσης 
2008/994/ΚΕΠΠΑ, ή στους στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 3, η στήριξη που 
χορηγήθηκε από το Ταμείο επιστρέφεται.
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22.4.2021 A9-0120/11

Τροπολογία 11
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A9-0120/2021
Zdzisław Krasnodębski
Σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας
(06748/1/2020 – C9-0112/2021 – 2018/0254(COD))

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εγκρίνει, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, τα προγράμματα 
εργασίας που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 34 
παράγραφος 2.

2. Η Επιτροπή εγκρίνει, μέσω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, τα προγράμματα 
εργασίας που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Οι εν 
λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 33.
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22.4.2021 A9-0120/12

Τροπολογία 12
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A9-0120/2021
Zdzisław Krasnodębski
Σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας
(06748/1/2020 – C9-0112/2021 – 2018/0254(COD))

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 33

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Άρθρο 33 Άρθρο 33
Άσκηση της εξουσιοδότησης Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις υπό τους όρους του παρόντος 
άρθρου.

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις υπό τους όρους του παρόντος 
άρθρου.

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 28 
εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για 
αόριστο χρονικό διάστημα από … 
[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού].

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 24 
παράγραφος 2 και στο άρθρο 28 εξουσία 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο 
χρονικό διάστημα από … [ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται 
στο άρθρο 28 μπορεί να ανακληθεί ανά 
πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση 
ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της 
εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται 
στο άρθρο 24 παράγραφος 2 και στο 
άρθρο 28 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα 
στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 
το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
Αρχίζει να ισχύει την επομένη της 
δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται 
σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

4. Πριν από την έκδοση μιας 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 
διεξάγει διαβουλεύσεις με 

4. Πριν από την έκδοση μιας 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 
διεξάγει διαβουλεύσεις με 
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εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με τις αρχές της 
διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 
2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού 
έργου.

εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με τις αρχές της 
διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 
2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού 
έργου.

5. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

5. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

6. Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
που εκδίδεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
28 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν 
προβάλουν αντίρρηση σε αυτήν ούτε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 
κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν 
από την παρέλευση της εν λόγω 
προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο έχουν αμφότερα 
ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν 
σκοπεύουν να προβάλουν αντίρρηση. Η εν 
λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο 
μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

6. Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
που εκδίδεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
24 παράγραφος 2 ή του άρθρου 28 τίθεται 
σε ισχύ μόνον εφόσον δεν προβάλουν 
αντίρρηση σε αυτήν ούτε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο εντός δύο 
μηνών από την κοινοποίηση της πράξης 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ή εάν, πριν από την παρέλευση 
της εν λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν 
αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή ότι 
δεν σκοπεύουν να προβάλουν αντίρρηση. 
Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά 
δύο μήνες με πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.
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22.4.2021 A9-0120/13

Τροπολογία 13
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A9-0120/2021
Zdzisław Krasnodębski
Σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας
(06748/1/2020 – C9-0112/2021 – 2018/0254(COD))

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες 
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου 
είναι πολίτες από το ευρύτερο δυνατό 
φάσμα κρατών μελών και επιλέγονται 
βάσει προσκλήσεων εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος που απευθύνονται στα 
υπουργεία Άμυνας και τις υπαγόμενες σε 
αυτά υπηρεσίες, άλλους συναφείς 
κυβερνητικούς φορείς, ερευνητικά 
ιδρύματα, πανεπιστήμια, επαγγελματικές 
ενώσεις ή επιχειρήσεις του τομέα της 
άμυνας με σκοπό την κατάρτιση 
καταλόγου ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων. Κατά παρέκκλιση από 
το άρθρο 237 του δημοσιονομικού 
κανονισμού, ο κατάλογος ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων δεν δημοσιοποιείται.

2. Οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες 
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου 
είναι πολίτες από το ευρύτερο δυνατό 
φάσμα κρατών μελών και επιλέγονται 
βάσει προσκλήσεων εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος που απευθύνονται στα 
υπουργεία Άμυνας και τις υπαγόμενες σε 
αυτά υπηρεσίες, άλλους συναφείς 
κυβερνητικούς φορείς, ερευνητικά 
ιδρύματα, πανεπιστήμια, επαγγελματικές 
ενώσεις ή επιχειρήσεις του τομέα της 
άμυνας με σκοπό την κατάρτιση 
καταλόγου ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων.
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