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Τροπολογία 1
David Cormand

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη -A (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εύρυθμη λειτουργία των αγορών 
οφείλεται σε κανόνες και στην αυστηρή 
εφαρμογή και δυναμική επιβολή τους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το ίδιο ισχύει και 
για το όραμα μιας μελλοντικής 
ευρωπαϊκής αγοράς αμυντικού 
εξοπλισμού (ΕΑΑΕ)·

Or. en

Τροπολογία 2
Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός της 
οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις στον 
τομέα της άμυνας είναι να θεσπίσει 
δίκαιους και διαφανείς κανόνες για τις 
δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της 
άμυνας, σε μια προσπάθεια να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση των αμυντικών 
εταιρειών των κρατών μελών στις αγορές 
αμυντικού εξοπλισμού άλλων κρατών·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός της 
οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις στον 
τομέα της άμυνας είναι να θεσπίσει 
δίκαιους και διαφανείς κανόνες για τις 
δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της 
άμυνας, σε μια προσπάθεια να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση των αμυντικών 
εταιρειών των κρατών μελών στις αγορές 
αμυντικού εξοπλισμού άλλων κρατών· 
σημειώνει ότι, δυστυχώς, δεν υπάρχει 
επαρκής πρόσβαση για τις ΜΜΕ και ότι 
αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις κατά 
τη συμμετοχή τους σε διαδικασίες 
δημοσίων συμβάσεων·

Or. ro
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Τροπολογία 3
Liesje Schreinemacher, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός της 
οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις στον 
τομέα της άμυνας είναι να θεσπίσει 
δίκαιους και διαφανείς κανόνες για τις 
δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της 
άμυνας, σε μια προσπάθεια να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση των αμυντικών 
εταιρειών των κρατών μελών στις αγορές 
αμυντικού εξοπλισμού άλλων κρατών·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός της 
οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις στον 
τομέα της άμυνας είναι να θεσπίσει 
δίκαιους και διαφανείς κανόνες για τις 
δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της 
άμυνας, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
δυνατότητα πρόσβασης των αμυντικών 
εταιρειών των κρατών μελών στις αγορές 
αμυντικού εξοπλισμού άλλων κρατών·

Or. en

Τροπολογία 4
Liesje Schreinemacher, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Svenja Hahn, 
Morten Løkkegaard

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
απαιτούνται οι οδηγίες της δέσμης 
μέτρων για την άμυνα με σκοπό την 
περαιτέρω ανάπτυξη μιας κοινής 
ευρωπαϊκής νοοτροπίας ασφάλειας και 
άμυνας, βάσει των κοινών αξιών και 
στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου 
θα λαμβάνεται υπόψη ο ιδιαίτερος 
χαρακτήρας των πολιτικών ασφάλειας 
και άμυνας των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 5
Virginie Joron, Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Isabella 
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Tovaglieri, Alessandra Basso

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αξιολόγηση που πραγματοποίησε η 
Επιτροπή το 2016 κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι οι στόχοι της οδηγίας για 
τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της 
άμυνας επιτεύχθηκαν μόνο εν μέρει, 
δεδομένου ότι κατέστησαν μεν αρχικά 
δυνατή την αύξηση του ανταγωνισμού και 
της διαφάνειας καθώς και τη μη διακριτική 
μεταχείριση στην αγορά δημόσιων 
συμβάσεων της ΕΕ στον τομέα της 
άμυνας, ωστόσο, για την πλήρη επίτευξη 
των στόχων αυτών, απαιτείτο πολύ 
μεγαλύτερη πρόοδος όσον αφορά τη 
συνεπή χρήση της οδηγίας από τα κράτη 
μέλη·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αξιολόγηση που πραγματοποίησε η 
Επιτροπή το 2016 κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι οι στόχοι της οδηγίας για 
τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της 
άμυνας επιτεύχθηκαν μόνο εν μέρει, 
δεδομένου ότι κατέστησαν μεν αρχικά 
δυνατή την αύξηση του ανταγωνισμού και 
της διαφάνειας καθώς και τη μη διακριτική 
μεταχείριση στην αγορά δημόσιων 
συμβάσεων της ΕΕ στον τομέα της 
άμυνας, ωστόσο, για την πλήρη επίτευξη 
των στόχων αυτών, απαιτείτο πολύ 
μεγαλύτερη πρόοδος όσον αφορά τη 
συνεπή χρήση της οδηγίας από τα κράτη 
μέλη κατά προτίμηση όσον αφορά την 
εγχώρια ή ευρωπαϊκή παραγωγή στην 
αμυντική αγορά·

Or. fr

Τροπολογία 6
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi, Markus Buchheit, Isabella 
Tovaglieri, Alessandra Basso

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τις 
πρόσφατες στρατιωτικές κινήσεις του 
Ερντογάν, η Τουρκία δεν είναι πλέον 
αξιόπιστος σύμμαχος στους τομείς της 
άμυνας και της ασφάλειας, όπως οι άλλες 
χώρες μέλη του ΝΑΤΟ·

Or. fr
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Τροπολογία 7
Liesje Schreinemacher, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Svenja Hahn, 
Morten Løkkegaard

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελέτη 
της EPRS επισήμανε ότι η οδηγία για τις 
δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της 
άμυνας είχε περιορισμένο αντίκτυπο στον 
εξευρωπαϊσμό των αλυσίδων αξίας στον 
τομέα της άμυνας·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελέτη 
της EPRS επισήμανε ότι η οδηγία για τις 
δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της 
άμυνας είχε ανεπαρκή αντίκτυπο στον 
εξευρωπαϊσμό των αλυσίδων αξίας στον 
τομέα της άμυνας·

Or. en

Τροπολογία 8
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi, Markus Buchheit, Isabella 
Tovaglieri

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην εν 
λόγω μελέτη της EPRS (σ. 111) εκτιμάται 
ότι: «Οι ξένες στρατιωτικές πωλήσεις 
(πρόγραμμα Foreign Military Sales – 
FMS) των ΗΠΑ για την περίοδο 2016-
2018 ανήλθαν σε 55 δισεκατομμύρια 
δολάρια, ποσό που αντιστοιχούσε στο 
32 % των συνολικών αμυντικών δαπανών 
όλων των κρατών μελών της ΕΕ»· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελλάδα 
αγόρασε, εν μέσω της ελληνικής κρίσης 
του ευρώ την περίοδο 2009-2010, 30 
αεροσκάφη F-16 (μέσω του 
προγράμματος FMS)·

Or. fr



AM\1217879EL.docx 7/43 PE660.265v01-00

EL

Τροπολογία 9
Liesje Schreinemacher, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας 
σημαντικός λόγος για την έλλειψη 
συμμετοχής των ΜΜΕ είναι η έλλειψη 
διασυνοριακής πρόσβασης στις αλυσίδες 
εφοδιασμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
αλυσίδες εφοδιασμού στον τομέα της 
άμυνας έχουν ουσιαστική εθνική εστίαση, 
κι αυτό σημαίνει πρόσθετες προκλήσεις 
για τις ΜΜΕ που επιθυμούν να εισέλθουν 
σε αλυσίδες εφοδιασμού στον τομέα της 
άμυνας σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, επιπλέον, οι 
ΚΠΕ συνεχίζουν να περιορίζονται σε 
υπεργολαβίες των ΜΜΕ με τις οποίες 
έχουν προϋπάρχουσα εργασιακή σχέση, 
για οικονομικούς λόγους·

Or. en

Τροπολογία 10
David Cormand

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
αναγκαίο να αναπτυχθεί μια 
ολοκληρωμένη και ολιστική αντίληψη για 
μια ευρωπαϊκή αγορά αμυντικού 
εξοπλισμού, η οποία θα συνδέει επίσημα 
όλες τις τρέχουσες επιμέρους συνιστώσες 
– όπως το EDIDP, την PADR, το EDF, 
την PESCO, την κοινή θέση σχετικά με 
τις εξαγωγές όπλων, τον κανονισμό για τα 
είδη διπλής χρήσης, τις δύο οδηγίες της 
δέσμης μέτρων του 2009 στον τομέα της 
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άμυνας – με τις μελλοντικές 
πρωτοβουλίες, για παράδειγμα με κοινούς 
κανόνες για την ασφάλεια εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 11
Virginie Joron, Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Isabella 
Tovaglieri, Alessandra Basso

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
προστασίας και ενίσχυσης των 
Ευρωπαίων υπεργολάβων και 
παραγωγών κρίσιμων επιμέρους 
στοιχείων ή συστημάτων έναντι του 
κινδύνου εκτοπισμού τους από 
επιχειρήσεις τρίτων χωρών·

Or. fr

Τροπολογία 12
David Cormand

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, χωρίς 
διασυνδέσεις μεταξύ των διαφόρων 
επιμέρους συνιστωσών και χωρίς συνοχή 
πολιτικής, υπάρχει ο κίνδυνος η 
ενωσιακή παράμετρος να ενισχύσει τις 
υφιστάμενες στρεβλώσεις της αγοράς και 
άλλες εξαιρετικά αναποτελεσματικές 
διαδικασίες και πολιτικές στον τομέα της 
άμυνας·

Or. en
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Τροπολογία 13
David Cormand

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ύστερα 
από 11 χρόνια εφαρμογής με πολύ μικρό 
αντίκτυπο, και ενόψει της δημιουργίας 
ταμείων της ΕΕ για την άμυνα με πόρους 
αξίας περίπου 10 δισεκατομμυρίων ευρώ 
για το επόμενο ΠΔΠ – πράγμα το οποίο 
θα καθιερώσει την ΕΕ ως κύριο 
παράγοντα στην ευρωπαϊκή στρατιωτική 
Ε&Α – είναι πλέον καιρός να 
αναθεωρηθούν και οι δύο οδηγίες 
προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ουσιαστική συμβολή τους στη δημιουργία 
μιας αποτελεσματικής και αποδοτικής 
ευρωπαϊκής αγοράς αμυντικού 
εξοπλισμού (ΕΑΑΕ)· 

Or. en

Τροπολογία 14
David Cormand

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
τεράστια έλλειψη δεδομένων όσον αφορά 
τη χρήση ή τη μη χρήση των δύο 
οδηγιών, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά 
δύσκολο για τους νομοθέτες και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη να εκτιμήσουν τον 
αντίκτυπο των οδηγιών, τις πιθανές 
αδυναμίες καθώς και τα πλεονεκτήματα·

Or. en
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Τροπολογία 15
David Cormand

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής 
αγοράς αμυντικών προϊόντων μέσω της 
καλύτερης εφαρμογής και επιβολής της 
δέσμης μέτρων για την άμυνα

Βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής 
αγοράς αμυντικών προϊόντων μέσω της 
καλύτερης εφαρμογής και της έγκρισης 
μιας πιο δυναμικής πολιτικής όσον αφορά 
την επιβολή της δέσμης μέτρων για την 
άμυνα

Or. en

Τροπολογία 16
Liesje Schreinemacher, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin, Morten Løkkegaard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
ορισμένες από τις θετικές τάσεις που 
παρατηρήθηκαν όσον αφορά τη σταδιακή 
εφαρμογή της οδηγίας για τις δημόσιες 
συμβάσεις στον τομέα της άμυνας, και 
συγκεκριμένα για τον αυξανόμενο αριθμό 
προκηρύξεων διαγωνισμών και 
γνωστοποιήσεων ανάθεσης συμβάσεων 
που εκδίδονται από τα κράτη μέλη, 
καθώς και για το αυξανόμενο ποσοστό 
των συμβάσεων που δημοπρατούνται 
ανταγωνιστικά μέσω της βάσης 
δεδομένων Tenders Electronic Daily 
(TED)· τονίζει, ωστόσο, ότι ένας πολύ 
μεγάλος όγκος δαπανών για δημόσιες 
συμβάσεις εξακολουθεί να 
πραγματοποιείται εκτός του πλαισίου της 
οδηγίας·

1. τονίζει ότι ένας πολύ μεγάλος 
όγκος δαπανών για δημόσιες συμβάσεις 
εξακολουθεί να πραγματοποιείται εκτός 
του πλαισίου της οδηγίας·
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Or. en

Τροπολογία 17
Sven Mikser, Brando Benifei, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
ορισμένες από τις θετικές τάσεις που 
παρατηρήθηκαν όσον αφορά τη σταδιακή 
εφαρμογή της οδηγίας για τις δημόσιες 
συμβάσεις στον τομέα της άμυνας, και 
συγκεκριμένα για τον αυξανόμενο αριθμό 
προκηρύξεων διαγωνισμών και 
γνωστοποιήσεων ανάθεσης συμβάσεων 
που εκδίδονται από τα κράτη μέλη, καθώς 
και για το αυξανόμενο ποσοστό των 
συμβάσεων που δημοπρατούνται 
ανταγωνιστικά μέσω της βάσης δεδομένων 
Tenders Electronic Daily (TED)· τονίζει, 
ωστόσο, ότι ένας πολύ μεγάλος όγκος 
δαπανών για δημόσιες συμβάσεις 
εξακολουθεί να πραγματοποιείται εκτός 
του πλαισίου της οδηγίας·

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
ορισμένες από τις θετικές τάσεις που 
παρατηρήθηκαν όσον αφορά τη σταδιακή 
εφαρμογή της οδηγίας για τις δημόσιες 
συμβάσεις στον τομέα της άμυνας, και 
συγκεκριμένα για τον αυξανόμενο αριθμό 
προκηρύξεων διαγωνισμών και 
γνωστοποιήσεων ανάθεσης συμβάσεων 
που εκδίδονται από τα κράτη μέλη, καθώς 
και για το αυξανόμενο ποσοστό των 
συμβάσεων που δημοπρατούνται 
ανταγωνιστικά μέσω της βάσης δεδομένων 
Tenders Electronic Daily (TED)· τονίζει, 
ωστόσο, ότι ένας πολύ μεγάλος όγκος 
δαπανών για δημόσιες συμβάσεις 
εξακολουθεί να πραγματοποιείται εκτός 
του πλαισίου της οδηγίας και ότι ένα 
συντριπτικό ποσοστό συμβάσεων 
εξακολουθεί να ανατίθεται σε εθνικό 
επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 18
Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
ορισμένες από τις θετικές τάσεις που 
παρατηρήθηκαν όσον αφορά τη σταδιακή 
εφαρμογή της οδηγίας για τις δημόσιες 

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
ορισμένες από τις θετικές τάσεις που 
παρατηρήθηκαν όσον αφορά τη σταδιακή 
εφαρμογή της οδηγίας για τις δημόσιες 
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συμβάσεις στον τομέα της άμυνας, και 
συγκεκριμένα για τον αυξανόμενο αριθμό 
προκηρύξεων διαγωνισμών και 
γνωστοποιήσεων ανάθεσης συμβάσεων 
που εκδίδονται από τα κράτη μέλη, καθώς 
και για το αυξανόμενο ποσοστό των 
συμβάσεων που δημοπρατούνται 
ανταγωνιστικά μέσω της βάσης δεδομένων 
Tenders Electronic Daily (TED)· τονίζει, 
ωστόσο, ότι ένας πολύ μεγάλος όγκος 
δαπανών για δημόσιες συμβάσεις 
εξακολουθεί να πραγματοποιείται εκτός 
του πλαισίου της οδηγίας·

συμβάσεις στον τομέα της άμυνας, και 
συγκεκριμένα για τον αυξανόμενο αριθμό 
προκηρύξεων διαγωνισμών και 
γνωστοποιήσεων ανάθεσης συμβάσεων 
που εκδίδονται από τα κράτη μέλη, καθώς 
και για το αυξανόμενο ποσοστό των 
συμβάσεων που δημοπρατούνται 
ανταγωνιστικά μέσω της βάσης δεδομένων 
Tenders Electronic Daily (TED)· τονίζει, 
ωστόσο, ότι ένας πολύ μεγάλος όγκος 
δαπανών για δημόσιες συμβάσεις 
εξακολουθεί να πραγματοποιείται εκτός 
του πλαισίου της οδηγίας και ότι οι 
διαδικασίες δεν είναι ακόμα εύκολα 
προσβάσιμες από τις ΜΜΕ·

Or. ro

Τροπολογία 19
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι ένα από τα κύρια 
εμπόδια για την πλήρη και ορθή 
εφαρμογή της οδηγίας παραμένει η 
συστηματική χρήση από τα κράτη μέλη 
των διατάξεων που αφορούν τον 
αποκλεισμό, ιδίως εκείνων που ορίζονται 
στο άρθρο 346 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

2. υπογραμμίζει ότι η υπέρμετρη 
χρήση από τα κράτη μέλη των διατάξεων 
που αφορούν τον αποκλεισμό, ιδίως 
εκείνων που ορίζονται στο άρθρο 346 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορούσε να 
υπονομεύσει την πλήρη και ορθή 
εφαρμογή της οδηγίας·

Or. en

Τροπολογία 20
David Cormand

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. υπογραμμίζει ότι είναι επιτακτική 
ανάγκη να αμφισβητηθεί η συνήθης 
ερμηνεία του άρθρου 346 της ΣΛΕΕ, 
δεδομένου ότι τα αμιγώς εθνικά αμυντικά 
προϊόντα δεν υπάρχουν πια λόγω των 
πολυεθνικών αλυσίδων εφοδιασμού, των 
πολυεθνικών συνεργατικών έργων στον 
τομέα της άμυνας και της αυξανόμενης 
βαρύτητας της ενωσιακής παραμέτρου σε 
ό,τι αφορά την στρατιωτική Ε&Α· 

Or. en

Τροπολογία 21
Virginie Joron, Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Isabella 
Tovaglieri, Alessandra Basso

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. υπενθυμίζει ειδικότερα ότι η 
ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής βιομηχανικής 
και τεχνολογικής βάσης στον τομέα της 
άμυνας απαιτεί την καθιέρωση 
ευρωπαϊκής προτίμησης για την εγχώρια 
ή ευρωπαϊκή παραγωγή στην αμυντική 
αγορά στην Ευρώπη·

Or. fr

Τροπολογία 22
David Cormand

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2β. ζητεί την κατάργηση της 
απαλλαγής για τις διακρατικές πωλήσεις, 
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στο πλαίσιο της αναθεώρησης της 
οδηγίας· τονίζει ότι, όπως υποδηλώνουν 
τα δεδομένα, η προμήθεια πολλών 
στρατηγικών και σύνθετων αμυντικών 
συστημάτων υψηλής αξίας 
πραγματοποιείται βάσει της απαλλαγής 
για τις διακρατικές πωλήσεις του άρθρου 
13στ, και σε ορισμένες περιπτώσεις 
ακόμη και χωρίς την απαιτούμενη 
ανάλυση αγοράς, πρακτική η οποία εκ 
των πραγμάτων στερεί στην ευρωπαϊκή 
βιομηχανία την πρόσβαση στην αγορά· 

Or. en

Τροπολογία 23
Virginie Joron, Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Isabella 
Tovaglieri, Alessandra Basso

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2β. θεωρεί ότι ένας πολύ υψηλός 
αριθμός κρατών μελών προμηθεύονται 
προϊόντα κυρίως από τρίτες χώρες για να 
καλύψουν τις αμυντικές τους ανάγκες·

Or. fr

Τροπολογία 24
David Cormand

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2γ. υπενθυμίζει ότι η κατάργηση της 
απαλλαγής για τις διακρατικές πωλήσεις 
δεν σημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές 
κυβερνήσεις δεν θα επιτρέπεται, για 
παράδειγμα, να προμηθεύονται 
αμερικανικά οπλικά συστήματα, 
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συγκεκριμένα υπό τη μορφή του 
Προγράμματος στρατιωτικών πωλήσεων 
από τις ΗΠΑ στο εξωτερικό (US Foreign 
Military Sales – FMS), αλλά ότι οι 
ευρωπαϊκές εταιρείες θα έχουν πιο 
ισότιμες ευκαιρίες να παρουσιάσουν 
εναλλακτικές τεχνολογίες·

Or. en

Τροπολογία 25
Sven Mikser, Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Grapini, Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. πιστεύει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει πιο 
προορατικό ρόλο στην παρακολούθηση 
των εξαιρέσεων που χρησιμοποιούν τα 
κράτη μέλη κατά την ανάθεση συμβάσεων 
εκτός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 
για τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της 
άμυνας, και δεν θα πρέπει να βασίζεται 
κυρίως στις καταγγελίες στις οποίες 
προβαίνουν οι επιχειρήσεις·

3. ζητεί τη μείωση της χρήσης 
εξαιρέσεων και αντισταθμιστικών 
οφελών στις αγορές άμυνας· πιστεύει, στο 
πλαίσιο αυτό, ότι η Επιτροπή θα πρέπει να 
αναλάβει πιο προορατικό ρόλο στην 
παρακολούθηση της αναγκαιότητας και 
της αναλογικότητας των εξαιρέσεων που 
επικαλούνται τα κράτη μέλη κατά την 
ανάθεση συμβάσεων εκτός του πεδίου 
εφαρμογής της οδηγίας για τις δημόσιες 
συμβάσεις στον τομέα της άμυνας, και δεν 
θα πρέπει να βασίζεται κυρίως στις 
καταγγελίες στις οποίες προβαίνουν οι 
επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 26
David Cormand

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. πιστεύει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει πιο 

3. πιστεύει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει πιο 
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προορατικό ρόλο στην παρακολούθηση 
των εξαιρέσεων που χρησιμοποιούν τα 
κράτη μέλη κατά την ανάθεση συμβάσεων 
εκτός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 
για τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της 
άμυνας, και δεν θα πρέπει να βασίζεται 
κυρίως στις καταγγελίες στις οποίες 
προβαίνουν οι επιχειρήσεις·

προορατικό ρόλο στην παρακολούθηση 
των εξαιρέσεων που χρησιμοποιούν τα 
κράτη μέλη κατά την ανάθεση συμβάσεων 
εκτός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 
για τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της 
άμυνας, και δεν θα πρέπει να βασίζεται 
κυρίως στις καταγγελίες στις οποίες 
προβαίνουν οι επιχειρήσεις· παροτρύνει, 
επομένως, την Επιτροπή να υιοθετήσει 
μια πιο δυναμική πολιτική επιβολής·

Or. en

Τροπολογία 27
Virginie Joron, Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Isabella 
Tovaglieri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. πιστεύει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει πιο 
προορατικό ρόλο στην παρακολούθηση 
των εξαιρέσεων που χρησιμοποιούν τα 
κράτη μέλη κατά την ανάθεση συμβάσεων 
εκτός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 
για τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της 
άμυνας, και δεν θα πρέπει να βασίζεται 
κυρίως στις καταγγελίες στις οποίες 
προβαίνουν οι επιχειρήσεις·

3. πιστεύει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει πιο 
προορατικό ρόλο στην παρακολούθηση 
των εξαιρέσεων «μεταξύ κυβερνήσεων» 
(G2G) που χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη 
κατά την ανάθεση συμβάσεων εκτός του 
πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τις 
δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της 
άμυνας, και δεν θα πρέπει να βασίζεται 
κυρίως στις καταγγελίες στις οποίες 
προβαίνουν οι επιχειρήσεις·

Or. fr

Τροπολογία 28
Liesje Schreinemacher, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. πιστεύει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει πιο 
προορατικό ρόλο στην παρακολούθηση 
των εξαιρέσεων που χρησιμοποιούν τα 
κράτη μέλη κατά την ανάθεση συμβάσεων 
εκτός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 
για τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της 
άμυνας, και δεν θα πρέπει να βασίζεται 
κυρίως στις καταγγελίες στις οποίες 
προβαίνουν οι επιχειρήσεις·

3. πιστεύει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει την 
ευθύνη της σχετικά με την 
παρακολούθηση των εξαιρέσεων που 
χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη κατά την 
ανάθεση συμβάσεων εκτός του πεδίου 
εφαρμογής της οδηγίας για τις δημόσιες 
συμβάσεις στον τομέα της άμυνας, και δεν 
θα πρέπει να βασίζεται κυρίως στις 
καταγγελίες στις οποίες προβαίνουν οι 
επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 29
Virginie Joron, Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Isabella 
Tovaglieri, Alessandra Basso

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. θεωρεί ότι όταν μια αναθέτουσα 
αρχή εξουσιοδοτεί οικονομικούς φορείς 
από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου να συμμετάσχουν σε διαδικασία 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων στους 
τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, η 
δυνατότητα αυτή πρέπει να λαμβάνει 
ιδίως υπόψη τις απαιτήσεις για την 
ασφάλεια των πληροφοριών και του 
εφοδιασμού, την προστασία των 
συμφερόντων της άμυνας και της 
ασφάλειας του κράτους, το ενδιαφέρον 
για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 
βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης 
στον τομέα της άμυνας και τις 
απαιτήσεις αμοιβαιότητας·

Or. fr
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Τροπολογία 30
Virginie Joron, Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Isabella 
Tovaglieri, Alessandra Basso

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. εκφράζει τη λύπη του για τη 
χρήση της εξαίρεσης «μεταξύ 
κυβερνήσεων» (G2G) που επιτρέπει πολύ 
μεγάλης κλίμακας αγορές μέσω του 
προγράμματος FMS από εταίρους τρίτων 
χωρών, και για τις στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού που υφίστανται οι 
Ευρωπαίοι φορείς·

Or. fr

Τροπολογία 31
Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. φρονεί ότι εξακολουθεί να υπάρχει 
έντονη ανάγκη εστίασης στην 
αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας για 
τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της 
άμυνας και θεωρεί ότι, για να συμβεί αυτό, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
επικεντρωθούν στην εξασφάλιση ίσης 
μεταχείρισης, διαφάνειας και 
ανταγωνισμού, η δε Επιτροπή θα πρέπει να 
επικεντρωθεί στην παροχή περαιτέρω 
κατευθυντήριων γραμμών στα κράτη μέλη 
σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων 
που ορίζονται στην οδηγία·

4. φρονεί ότι εξακολουθεί να υπάρχει 
έντονη ανάγκη εστίασης στην 
αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας για 
τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της 
άμυνας και θεωρεί ότι, για να συμβεί αυτό, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
επικεντρωθούν στην εξασφάλιση ίσης 
μεταχείρισης, διαφάνειας και 
ανταγωνισμού, και στην πρόσβαση στις 
δημόσιες συμβάσεις σε αυτόν τον τομέα, 
η δε Επιτροπή θα πρέπει να επικεντρωθεί 
στην παροχή περαιτέρω κατευθυντήριων 
γραμμών και πληροφοριών στα κράτη 
μέλη σχετικά με την εφαρμογή των 
διατάξεων που ορίζονται στην οδηγία·

Or. ro
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Τροπολογία 32
Sven Mikser, Brando Benifei, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. φρονεί ότι εξακολουθεί να υπάρχει 
έντονη ανάγκη εστίασης στην 
αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας για 
τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της 
άμυνας και θεωρεί ότι, για να συμβεί αυτό, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
επικεντρωθούν στην εξασφάλιση ίσης 
μεταχείρισης, διαφάνειας και 
ανταγωνισμού, η δε Επιτροπή θα πρέπει να 
επικεντρωθεί στην παροχή περαιτέρω 
κατευθυντήριων γραμμών στα κράτη μέλη 
σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων 
που ορίζονται στην οδηγία·

4. φρονεί ότι εξακολουθεί να υπάρχει 
έντονη ανάγκη εστίασης στην 
αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή 
της οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις 
στον τομέα της άμυνας και θεωρεί ότι, για 
να συμβεί αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να επικεντρωθούν στην εφαρμογή κοινού 
προτύπων αναφοράς και στην εξασφάλιση 
ίσης μεταχείρισης, διαφάνειας και 
ανταγωνισμού, η δε Επιτροπή θα πρέπει να 
επικεντρωθεί στην παροχή περαιτέρω 
κατευθυντήριων γραμμών στα κράτη μέλη 
σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων 
που ορίζονται στην οδηγία·

Or. en

Τροπολογία 33
Virginie Joron, Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Isabella 
Tovaglieri, Alessandra Basso

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. φρονεί ότι εξακολουθεί να υπάρχει 
έντονη ανάγκη εστίασης στην 
αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας για 
τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της 
άμυνας και θεωρεί ότι, για να συμβεί αυτό, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
επικεντρωθούν στην εξασφάλιση ίσης 
μεταχείρισης, διαφάνειας και 
ανταγωνισμού, η δε Επιτροπή θα πρέπει να 
επικεντρωθεί στην παροχή περαιτέρω 
κατευθυντήριων γραμμών στα κράτη μέλη 
σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων 

4. φρονεί ότι εξακολουθεί να υπάρχει 
έντονη ανάγκη εστίασης στην 
αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας για 
τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της 
άμυνας και θεωρεί ότι, για να συμβεί αυτό, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
επικεντρωθούν στην εξασφάλιση ίσης 
μεταχείρισης μεταξύ προμηθευτών υλικού 
που παράγεται στην Ευρώπη, διαφάνειας 
και ανταγωνισμού, η δε Επιτροπή θα 
πρέπει να επικεντρωθεί στην παροχή 
περαιτέρω κατευθυντήριων γραμμών στα 
κράτη μέλη σχετικά με την εφαρμογή των 
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που ορίζονται στην οδηγία· διατάξεων που ορίζονται στην οδηγία·

Or. fr

Τροπολογία 34
Virginie Joron, Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Isabella 
Tovaglieri, Alessandra Basso

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. υπογραμμίζει την ανάγκη για 
συνοχή μεταξύ της εφαρμογής της 
οδηγίας 2009/81/ΕΚ και του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Άμυνας· θεωρεί, ως εκ τούτου, 
ότι οι χρηματοδοτούμενες από τα 
«ευρωπαϊκά» κονδύλια προσκλήσεις 
υποβολής προσφορών θα πρέπει να 
περιορίζονται στις ευρωπαϊκές λύσεις·

Or. fr

Τροπολογία 35
Liesje Schreinemacher, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Svenja Hahn, 
Morten Løkkegaard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν σωστά τις οδηγίες για τις 
δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της 
άμυνας και εκείνα με μια μεγάλη 
εδραιωμένη αμυντική βιομηχανία να 
δώσουν το παράδειγμα·

Or. en
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Τροπολογία 36
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκτιμά ότι ορισμένες πτυχές της 
εφαρμογής της οδηγίας για τις δημόσιες 
συμβάσεις στον τομέα της άμυνας θα 
μπορούσαν να βελτιωθούν, όπως η χρήση 
από τα κράτη μέλη της ανοικτής 
διαδικασίας που προβλέπεται στην οδηγία 
2014/24/ΕΚ9, και η συνεπής, στο μέτρο 
του δυνατού, εφαρμογή της εν λόγω 
οδηγίας· πιστεύει ωστόσο ότι προς το 
παρόν δεν απαιτείται αναθεώρηση της 
οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις στον 
τομέα της άμυνας, δεδομένου ότι το 
υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο θα πρέπει 
να είναι επαρκές εάν εφαρμοστεί σωστά 
και χρησιμοποιηθεί κατάλληλα·

5. εκτιμά ότι ορισμένες πτυχές της 
εφαρμογής της οδηγίας για τις δημόσιες 
συμβάσεις στον τομέα της άμυνας θα 
μπορούσαν να βελτιωθούν, όπως, κατά 
περίπτωση, η χρήση από τα κράτη μέλη 
της ανοικτής διαδικασίας που προβλέπεται 
στην οδηγία 2014/24/ΕΚ9, και η συνεπής, 
στο μέτρο του δυνατού, εφαρμογή της εν 
λόγω οδηγίας· καλεί την Επιτροπή να 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
ενσωματώσουν, κατά τη μεταφορά της 
οδηγίας 2009/81/ΕΚ στο εθνικό τους 
δίκαιο, διατάξεις της οδηγίας 2014/24/ΕΕ 
που προβλέπουν ποιοτικές και ευέλικτες 
δημόσιες συμβάσεις, όπως συμπράξεις 
καινοτομίας· πιστεύει ωστόσο ότι προς το 
παρόν δεν απαιτείται αναθεώρηση της 
οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις στον 
τομέα της άμυνας, δεδομένου ότι το 
υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο θα πρέπει 
να είναι επαρκές εάν εφαρμοστεί σωστά 
και χρησιμοποιηθεί κατάλληλα·

__________________ __________________
9 ΕΕ L 094 της 28.3.2014, σ. 65. 9 ΕΕ L 094 της 28.3.2014, σ. 65.

Or. en

Τροπολογία 37
Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκτιμά ότι ορισμένες πτυχές της 
εφαρμογής της οδηγίας για τις δημόσιες 
συμβάσεις στον τομέα της άμυνας θα 

5. εκτιμά ότι ορισμένες πτυχές της 
εφαρμογής της οδηγίας για τις δημόσιες 
συμβάσεις στον τομέα της άμυνας θα 



PE660.265v01-00 22/43 AM\1217879EL.docx

EL

μπορούσαν να βελτιωθούν, όπως η χρήση 
από τα κράτη μέλη της ανοικτής 
διαδικασίας που προβλέπεται στην οδηγία 
2014/24/ΕΚ9, και η συνεπής, στο μέτρο 
του δυνατού, εφαρμογή της εν λόγω 
οδηγίας· πιστεύει ωστόσο ότι προς το 
παρόν δεν απαιτείται αναθεώρηση της 
οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις στον 
τομέα της άμυνας, δεδομένου ότι το 
υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο θα 
πρέπει να είναι επαρκές εάν εφαρμοστεί 
σωστά και χρησιμοποιηθεί κατάλληλα·

μπορούσαν να βελτιωθούν, όπως η χρήση 
από τα κράτη μέλη της ανοικτής 
διαδικασίας που προβλέπεται στην οδηγία 
2014/24/ΕΚ9, και η συνεπής, στο μέτρο 
του δυνατού, εφαρμογή της εν λόγω 
οδηγίας· πιστεύει ωστόσο ότι προς το 
παρόν απαιτείται αναθεώρηση της οδηγίας 
για τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της 
άμυνας, δεδομένου ότι το υφιστάμενο 
κανονιστικό πλαίσιο είναι πολύ γενικό και 
επιτρέπει υπερβολικά μεγάλη απόκλιση 
όσον αφορά την ενσωμάτωση στην 
εθνική νομοθεσία, με αποτέλεσμα να 
υπάρχουν δυσλειτουργίες και 
κατακερματισμός της εσωτερικής 
αγοράς·

__________________ __________________
9 ΕΕ L 094 της 28.3.2014, σ. 65. 9 ΕΕ L 094 της 28.3.2014, σ. 65.

Or. ro

Τροπολογία 38
Sven Mikser, Brando Benifei, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκτιμά ότι ορισμένες πτυχές της 
εφαρμογής της οδηγίας για τις δημόσιες 
συμβάσεις στον τομέα της άμυνας θα 
μπορούσαν να βελτιωθούν, όπως η χρήση 
από τα κράτη μέλη της ανοικτής 
διαδικασίας που προβλέπεται στην οδηγία 
2014/24/ΕΚ9, και η συνεπής, στο μέτρο 
του δυνατού, εφαρμογή της εν λόγω 
οδηγίας· πιστεύει ωστόσο ότι προς το 
παρόν δεν απαιτείται αναθεώρηση της 
οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις στον 
τομέα της άμυνας, δεδομένου ότι το 
υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο θα πρέπει 
να είναι επαρκές εάν εφαρμοστεί σωστά 
και χρησιμοποιηθεί κατάλληλα·

5. εκτιμά ότι ορισμένες πτυχές της 
εφαρμογής της οδηγίας για τις δημόσιες 
συμβάσεις στον τομέα της άμυνας θα 
μπορούσαν να βελτιωθούν, όπως η χρήση 
από τα κράτη μέλη της ανοικτής 
διαδικασίας που προβλέπεται στην οδηγία 
2014/24/ΕΚ9, και η συνεπής, στο μέτρο 
του δυνατού, εφαρμογή της εν λόγω 
οδηγίας· πιστεύει ωστόσο ότι προς το 
παρόν δεν απαιτείται αναθεώρηση της 
οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις στον 
τομέα της άμυνας, δεδομένου ότι το 
υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο θα πρέπει 
να είναι επαρκές εάν εφαρμοστεί και 
επιβληθεί σωστά·

__________________ __________________
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9 ΕΕ L 094 της 28.3.2014, σ. 65. 9 ΕΕ L 094 της 28.3.2014, σ. 65.

Or. en

Τροπολογία 39
Virginie Joron, Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Isabella 
Tovaglieri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. επιθυμεί, αντιθέτως, τη χαλάρωση 
της εξαίρεσης για συνεργασία στον τομέα 
της άμυνας και της ασφάλειας, ώστε να 
καθίσταται δυνατή η συμμετοχή ενός 
επιπλέον κράτους μέλους σε ένα έργο, 
ακόμη και μετά τη φάση της Ε&Α, και 
την επέκτασή της σε άλλες μορφές 
συνεργασίας, όπως οι διασταυρούμενες 
αγορές μεταξύ δύο κρατών μελών, οι 
συμβάσεις μεταξύ κυβερνήσεων σε 
επίπεδο κρατών μελών, καθώς και η 
δημιουργία ομάδων χρηστών όσον αφορά 
τις λύσεις που αναπτύσσονται υπό την 
ευθύνη ευρωπαϊκής βιομηχανικής αρχής 
σχεδιασμού·

Or. fr

Τροπολογία 40
Virginie Joron, Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Isabella 
Tovaglieri, Alessandra Basso

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει 
να αποσαφηνίσει τους όρους εφαρμογής 
της εξαίρεσης «μεταξύ κυβερνήσεων» 
προκειμένου να αποφεύγονται οι 
αντιανταγωνιστικές πρακτικές που 
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εφαρμόζονται από τρίτες χώρες, όπως οι 
ξένες στρατιωτικές πωλήσεις (Foreign 
Military Sales – FMS), οι οποίες οδηγούν 
σε αθέμιτο ανταγωνισμό και 
παρεμποδίζουν σοβαρά τις ικανότητες 
των επιχειρήσεων των κρατών μελών· 
ζητεί, επίσης, το σημείωμα 
προσανατολισμού σχετικά με την 
εξαίρεση «μεταξύ κυβερνήσεων» να 
καλύπτει νέους τρόπους σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων, όπως η έννοια των 
ξένων στρατιωτικών πωλήσεων σε 
παγκόσμιο επίπεδο (Global-FMS)·

Or. fr

Τροπολογία 41
Virginie Joron, Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Isabella 
Tovaglieri, Alessandra Basso

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5γ. ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια 
σχετικά με τα οφέλη που προσφέρουν οι 
άμεσες και έμμεσες αντισταθμίσεις που 
διαπραγματεύονται τρίτες χώρες στην 
επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 42
Sven Mikser, Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Grapini, Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή 
να συνεχίσει να παρακολουθεί και να 
παρέχει καθοδήγηση στα κράτη μέλη 
προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεπής 

6. καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή 
να παρακολουθεί την εφαρμογή, να 
βελτιώνει τη διαφάνεια και να παρέχει 
καθοδήγηση στα κράτη μέλη προκειμένου 
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χρήση της οδηγίας και, ως εκ τούτου, η 
πλήρης επίτευξη των στόχων της·

να διασφαλιστεί η συνεπής χρήση και η 
πλήρης επιβολή της οδηγίας με στόχο την 
πρόληψη οπισθοδρόμησης στην 
εφαρμογή, τη μείωση της χρήσης των 
εξαιρέσεων και, ως εκ τούτου, την πλήρη 
επίτευξη των στόχων της·

Or. en

Τροπολογία 43
Liesje Schreinemacher, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. διαπιστώνει, επιπλέον, ότι η 
υιοθέτηση της πιστοποίησης ήταν 
βραδύτερη και χαμηλότερη από την 
αναμενόμενη και ότι εξακολουθούν να 
υπάρχουν εμπόδια στην αποτελεσματική 
εφαρμογή της οδηγίας, με χαμηλά επίπεδα 
ενημέρωσης, ιδίως μεταξύ των ΜΜΕ, 
σχετικά με τα εργαλεία που διατίθενται 
στην οδηγία και το σύστημα που 
χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη για τους 
ελέγχους των εξαγωγών τους, πέραν της 
έλλειψης εναρμόνισης κατά την εφαρμογή 
των ΓΑΜ, τα οποία λειτουργούν ως 
μείζονα εμπόδια για την αποτελεσματική 
εφαρμογή της οδηγίας·

8. διαπιστώνει, επιπλέον, ότι η 
υιοθέτηση της πιστοποίησης ήταν 
βραδύτερη και χαμηλότερη από την 
αναμενόμενη και ότι εξακολουθούν να 
υπάρχουν εμπόδια στην αποτελεσματική 
εφαρμογή της οδηγίας, με χαμηλά επίπεδα 
ενημέρωσης, ιδίως μεταξύ των ΜΜΕ, 
σχετικά με τα εργαλεία που διατίθενται 
στην οδηγία και το σύστημα που 
χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη για τους 
ελέγχους των εξαγωγών τους, πέραν της 
έλλειψης εναρμόνισης κατά την εφαρμογή 
των ΓΑΜ, τα οποία λειτουργούν ως 
μείζονα εμπόδια για την αποτελεσματική 
εφαρμογή της οδηγίας· υπογραμμίζει το 
γεγονός ότι, όταν συμπεριλαμβάνεται ο 
κανόνας «de Minimis», γνωστός από τη 
συμφωνία εναρμόνισης Schmidt-Debré, 
σε διμερείς και/ή πολυμερείς συμφωνίες 
μεταξύ κρατών μελών, έχει τη δύναμη να 
κινητοποιεί περαιτέρω τις ΜΜΕ ώστε να 
συμμετέχουν σε κοινοπραξίες και κοινές 
άδειες εξαγωγής σε ολόκληρη την 
εσωτερική αγορά·

Or. en
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Τροπολογία 44
Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. διαπιστώνει, επιπλέον, ότι η 
υιοθέτηση της πιστοποίησης ήταν 
βραδύτερη και χαμηλότερη από την 
αναμενόμενη και ότι εξακολουθούν να 
υπάρχουν εμπόδια στην αποτελεσματική 
εφαρμογή της οδηγίας, με χαμηλά επίπεδα 
ενημέρωσης, ιδίως μεταξύ των ΜΜΕ, 
σχετικά με τα εργαλεία που διατίθενται 
στην οδηγία και το σύστημα που 
χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη για τους 
ελέγχους των εξαγωγών τους, πέραν της 
έλλειψης εναρμόνισης κατά την εφαρμογή 
των ΓΑΜ, τα οποία λειτουργούν ως 
μείζονα εμπόδια για την αποτελεσματική 
εφαρμογή της οδηγίας·

8. διαπιστώνει, επιπλέον, ότι η 
υιοθέτηση της πιστοποίησης ήταν 
βραδύτερη και χαμηλότερη από την 
αναμενόμενη και ότι εξακολουθούν να 
υπάρχουν εμπόδια στην αποτελεσματική 
εφαρμογή της οδηγίας, με χαμηλά επίπεδα 
ενημέρωσης, ιδίως μεταξύ των ΜΜΕ, 
σχετικά με τα εργαλεία που διατίθενται 
στην οδηγία και τις ευκαιρίες που 
υπάρχουν στην εσωτερική αγορά και το 
σύστημα που χρησιμοποιούν τα κράτη 
μέλη για τους ελέγχους των εξαγωγών 
τους, πέραν της έλλειψης εναρμόνισης 
κατά την εφαρμογή των ΓΑΜ, τα οποία 
λειτουργούν ως μείζονα εμπόδια για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας·

Or. ro

Τροπολογία 45
David Cormand

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. υπογραμμίζει την ανάγκη για 
συνεκτικότερη ερμηνεία και συνεπέστερη 
εφαρμογή της κοινής θέσης της ΕΕ 
σχετικά με τις εξαγωγές όπλων 
προκειμένου να περιοριστεί ο 
κατακερματισμός της εσωτερικής 
αμυντικής αγοράς της ΕΕ και να 
διασφαλιστεί η αξιοπιστία της ΕΕ ως 
παγκόσμιου παράγοντα· ζητεί να ληφθούν 
μέτρα για την αντιμετώπιση 
οποιωνδήποτε νομικών κενών υπάρχουν 
ενδεχομένως στο πεδίο που οριοθετούν η 
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οδηγία για τις ενδοκοινοτικές μεταφορές 
προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της 
άμυνας, η κοινή θέση, και ο κανονισμός 
για τα είδη και τις τεχνολογίες διπλής 
χρήσης· υπογραμμίζει την ανάγκη 
έγκρισης πριν από την επανεξαγωγή 
προϊόντων και κατασκευαστικών 
στοιχείων, δεδομένων των αποκλίσεων 
στην εφαρμογή της κοινής θέσης· στο 
πλαίσιο αυτό, απορρίπτει τη χρήση των 
επονομαζόμενων κανόνων de minimis για 
τη μεταφορά κατασκευαστικών 
στοιχείων που εξαιρούν τη στρατιωτική 
τεχνολογία από ελέγχους με βάση τα οκτώ 
κριτήρια εξαγωγής όπλων έως ένα 
συγκεκριμένο όριο·

Or. en

Τροπολογία 46
David Cormand

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8β. ζητεί να αναθεωρηθεί η οδηγία για 
τις ενδοκοινοτικές μεταφορές προϊόντων 
συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας, 
με στόχο την ενσωμάτωση των οκτώ 
κριτηρίων της ΕΕ για τις εξαγωγές 
όπλων, τα οποία θα διασφαλίζουν ότι οι 
ενδοκοινοτικές μεταφορές δεν 
υπονομεύουν τις πολιτικές εξαγωγών 
όπλων σε τρίτες χώρες και ότι υπάρχει 
αυξημένη σύγκλιση μεταξύ των κρατών 
μελών·

Or. en

Τροπολογία 47
Maria Grapini
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι η 
οδηγία για τις μεταφορές έχει επιτύχει 
μόνο εν μέρει τους κύριους στόχους της 
και ιδίως τον στόχο που συνίσταται στην 
εξομάλυνση της κυκλοφορίας των 
συναφών με τον τομέα της άμυνας 
προϊόντων εντός της εσωτερικής αγοράς 
και στην ύπαρξης μιας αποτελεσματικής 
εσωτερικής αγοράς με μεγαλύτερη 
ασφάλεια εφοδιασμού και ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας·

9. πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι η 
οδηγία για τις μεταφορές έχει επιτύχει 
μόνο εν μέρει τους κύριους στόχους της 
και ιδίως τον στόχο που συνίσταται στην 
εξομάλυνση της κυκλοφορίας των 
συναφών με τον τομέα της άμυνας 
προϊόντων εντός της εσωτερικής αγοράς 
και στην ύπαρξη μιας αποτελεσματικής 
εσωτερικής αγοράς με μεγαλύτερη 
ασφάλεια εφοδιασμού και ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και ότι, επομένως, 
απαιτείται αναθεώρηση της οδηγίας για 
τις μεταφορές·

Or. ro

Τροπολογία 48
Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της 
ύπαρξης μιας πραγματικής εσωτερικής 
αγοράς για τις ενδοενωσιακές μεταφορές 
προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της 
άμυνας, στο πλαίσιο της οποίας οι εθνικές 
αρχές γνωρίζουν τα μεταφερόμενα 
προϊόντα και τον αποδέκτη τους και οι 
άδειες εξαγωγής και οι λοιποί περιορισμοί 
στις εξαγωγές επιβάλλονται στο ελάχιστο 
απαιτούμενο επίπεδο·

10. υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της 
ύπαρξης μιας πραγματικής εσωτερικής 
αγοράς για τις ενδοενωσιακές μεταφορές 
προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της 
άμυνας, καθώς και για τη διευκόλυνση 
των μεταφορών από τρίτες χώρες, 
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την 
παρακολούθηση με διαφάνεια ολόκληρης 
της διαδικασίας στο πλαίσιο της οποίας οι 
εθνικές αρχές γνωρίζουν τα μεταφερόμενα 
προϊόντα και τον αποδέκτη τους και οι 
άδειες εξαγωγής και οι λοιποί περιορισμοί 
στις εξαγωγές επιβάλλονται στο ελάχιστο 
απαιτούμενο επίπεδο·

Or. ro
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Τροπολογία 49
Virginie Joron, Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Isabella 
Tovaglieri, Alessandra Basso

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. υπενθυμίζει ότι η εξαγωγή 
προϊόντων που σχετίζονται με την άμυνα, 
τόσο εντός της Ένωσης όσο και προς 
τρίτες χώρες, πρέπει να παραμένει στη 
διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε 
κράτους μέλους·

Or. fr

Τροπολογία 50
Liesje Schreinemacher, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει 
περαιτέρω την εφαρμογή της οδηγίας στα 
επιμέρους κράτη μέλη συνεχίζοντας τον 
διάλογό της με τις εθνικές αρχές 
προκειμένου να επιλυθούν τα εκκρεμή 
ζητήματα·

12. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει 
την εφαρμογή της οδηγίας στα επιμέρους 
κράτη μέλη επιμένοντας να επιλύσουν οι 
εθνικές αρχές τα εκκρεμή ζητήματα·

Or. en

Τροπολογία 51
Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. ζητεί αυξημένη ανάπτυξη επαφών 
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και ανταλλαγών μεταξύ των κοινοτήτων 
ελέγχου εθνικών μεταφορών σε ολόκληρη 
την ΕΕ για την αντιμετώπιση των 
υφιστάμενων αποκλίσεων στις πρακτικές 
ελέγχου μεταφοράς και της έλλειψης 
εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών, 
καθώς και για την αξιολόγηση του 
ορισμού μοναδικών εθνικών σημείων 
επαφής για τα θέματα που σχετίζονται με 
ενδοενωσιακές μεταφορές1α·
__________________
1α Ερευνητικό έγγραφο σχετικά με την 
εφαρμογή της οδηγίας 2009/81/ΕΚ σε ό,τι 
αφορά τις συμβάσεις στους τομείς της 
άμυνας και της ασφάλειας, και της 
οδηγίας 2009/43/ΕΚ σε ό,τι αφορά τις 
μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με 
τον τομέα της άμυνας, που συντάχθηκε 
από τον Jean-Pierre Maulny, τον Δρ. 
Edouard Simon, από το Institut des 
Relations Internationales et Stratégiques 
(IRIS), και τον δρ. Alessandro Marrone, 
από το Istituto Affari Internazionali 
(IAI).

Or. en

Τροπολογία 52
Sven Mikser, Brando Benifei, Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν 
δεόντως υπόψη τις συστάσεις της 
Επιτροπής σχετικά με το πεδίο εφαρμογής 
και τους όρους των ΓΑΜ και να μην 
επιβάλουν πρόσθετους όρους στις 
μεταφορές στο πλαίσιο των ΓΑΜ, οι 
οποίοι θα έρχονταν σε αντίθεση ή θα 
υπονόμευαν τους όρους που 
απαριθμούνται στις συστάσεις·

13. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν 
δεόντως υπόψη τις συστάσεις της 
Επιτροπής σχετικά με το πεδίο εφαρμογής 
και τους όρους των ΓΑΜ και να μην 
επιβάλουν πρόσθετους όρους στις 
μεταφορές στο πλαίσιο των ΓΑΜ, οι 
οποίοι θα έρχονταν σε αντίθεση ή θα 
υπονόμευαν τους όρους που 
απαριθμούνται στις συστάσεις· 
υπογραμμίζει την ανάγκη να παρέχονται 
μεταφράσεις των κανονισμών για τις 
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άδειες εθνικών μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 53
Sven Mikser, Brando Benifei, Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για 
την παροχή ενημέρωσης, ιδίως σε ΜΜΕ, 
σχετικά με τα εργαλεία και τα οφέλη της 
οδηγίας·

15. παρατηρεί ότι ορισμένες ΜΜΕ 
που δραστηριοποιούνται στις αγορές 
αμυντικού εξοπλισμού εμπλέκονται σε 
είδη και τεχνολογίες διπλής χρήσης, ενώ 
πολλές παραμένουν εξειδικευμένες σε 
δραστηριότητες που σχετίζονται με την 
άμυνα και επομένως εξαρτώνται 
ιδιαίτερα από στρατιωτικούς και 
αμυντικούς επιχειρηματικούς κλάδους· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εντείνουν τις προσπάθειές τους για την 
παροχή ενημέρωσης, ιδίως σε ΜΜΕ, 
σχετικά με τα εργαλεία και τα οφέλη της 
οδηγίας, προκειμένου να συμβάλουν στην 
αύξηση της συμμετοχής των ΜΜΕ στο εν 
λόγω πεδίο·

Or. en

Τροπολογία 54
David Cormand

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. τονίζει ότι, προκειμένου να 
οικοδομηθούν μια αξιόπιστη και 
ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή αγορά 
αμυντικού εξοπλισμού και ένας 
αποδοτικός τομέας άμυνας, η Επιτροπή 
πρέπει να παρουσιάσει χωρίς περαιτέρω 
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καθυστέρηση ένα ολοκληρωμένο 
καθεστώς ασφάλειας εφοδιασμού σε 
επίπεδο ΕΕ, το οποίο ζητήθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 19ης και 20ής 
Δεκεμβρίου 2013 και στην παράγραφο 21 
των συμπερασμάτων του, αλλά δεν 
υποβλήθηκε ποτέ από την Επιτροπή·

Or. en

Τροπολογία 55
Sven Mikser, Brando Benifei, Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν την ποιότητα και τη 
διαθεσιμότητα των δεδομένων, όπως τα 
δεδομένα TED, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η παρακολούθηση της 
εφαρμογής των δύο αυτών οδηγιών·

17. υπογραμμίζει τις ανισότητες 
μεταξύ των κρατών μελών ως προς τα 
ποσοστά δημοσίευσης των προκηρύξεων 
διαγωνισμών στην TED· επισημαίνει 
πόσο σημαντικό είναι να ληφθεί μέριμνα 
για προσβασιμότητα και χρηστικότητα 
της επιγραμμικής βάσης δεδομένων του 
μητρώου των πιστοποιημένων 
επιχειρήσεων στον τομέα της άμυνας 
(CERTIDER)· τονίζει ότι είναι αναγκαίο 
να καταστούν συστηματικά διαθέσιμα τα 
δεδομένα σχετικά με τις μεταφορές εντός 
ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των 
ποσοτικών δεδομένων καθώς και της 
κατανομής ανά κατηγορίες αδειών, ώστε 
να καταγράφονται καλύτερα οι 
δραστηριότητες άμυνας και εξοπλισμού· 
σημειώνει ότι τέτοιες ανισότητες 
συμβάλλουν στην έλλειψη αξιόπιστων 
δεδομένων και θα μπορούσαν να 
προκαλέσουν διαταραχή της εσωτερικής 
αγοράς και ότι η έλλειψη αμοιβαιότητας 
θα μπορούσε να αποθαρρύνει τα κράτη 
μέλη με υψηλότερο βαθμό εφαρμογής· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν την ποιότητα, τη συνοχή και 
τη διαθεσιμότητα των δεδομένων 
προκειμένου να διευκολυνθεί η 
παρακολούθηση της εφαρμογής των δύο 
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αυτών οδηγιών και να υπάρξει 
ουσιαστικός έλεγχος·

Or. en

Τροπολογία 56
Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν την ποιότητα και τη 
διαθεσιμότητα των δεδομένων, όπως τα 
δεδομένα TED, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η παρακολούθηση της 
εφαρμογής των δύο αυτών οδηγιών·

17. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν την ποιότητα, τη 
διαφάνεια και τη διαθεσιμότητα των 
δεδομένων, όπως τα δεδομένα TED, και να 
μειώσουν τις ανισότητες των πρακτικών 
δημοσίευσης, διευκολύνοντας έτσι την 
παρακολούθηση της εφαρμογής των δύο 
αυτών οδηγιών·

Or. en

Τροπολογία 57
Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. καλεί την Επιτροπή να μελετήσει 
τη σκοπιμότητα θέσπισης κοινών 
τυποποιημένων διοικητικών εντύπων με 
σκοπό τη μείωση του διοικητικού φόρτου 
των επιχειρήσεων, ιδίως για τις ΜΜΕ, 
και να οικοδομήσει μια ευρωπαϊκή 
προσέγγιση για τις μεταφορές προϊόντων 
συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας·

Or. en
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Τροπολογία 58
Virginie Joron, Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Isabella 
Tovaglieri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί την Επιτροπή να επιδείξει 
τόλμη όσον αφορά την επιβολή της 
εφαρμογής των οδηγιών, μεταξύ άλλων με 
τη χρήση, όπου απαιτείται, διαδικασιών επί 
παραβάσει·

18. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
μια ταχύτερη απλουστευμένη 
προκαταρκτική διαδικασία στο πλαίσιο 
της πρώτης φάσης της διαδικασίας επί 
παραβάσει (διοικητική επιστολή παροχής 
επεξηγήσεων) σε περίπτωση πρόδηλης 
στρέβλωσης του ανταγωνισμού εις βάρος 
μιας ευρωπαϊκής εταιρείας και να 
επιδείξει τόλμη όσον αφορά την επιβολή 
της εφαρμογής των οδηγιών, μεταξύ 
άλλων με τη χρήση, όπου απαιτείται, 
διαδικασιών επί παραβάσει·

Or. fr

Τροπολογία 59
Liesje Schreinemacher, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί την Επιτροπή να επιδείξει 
τόλμη όσον αφορά την επιβολή της 
εφαρμογής των οδηγιών, μεταξύ άλλων με 
τη χρήση, όπου απαιτείται, διαδικασιών 
επί παραβάσει·

18. καλεί την Επιτροπή να επιδείξει 
δύναμη όσον αφορά την επιβολή της 
εφαρμογής των οδηγιών, μεταξύ άλλων με 
τη χρήση του δικαιώματός της που 
ορίζεται στο άρθρο 258 της ΣΛΕΕ για 
την εκκίνηση διαδικασιών επί παραβάσει· 
ζητεί από την Επιτροπή να κινεί 
διαδικασίες επί παραβάσει αντί να δρα 
αποκλειστικά μετά από καταγγελίες στις 
οποίες προβαίνουν οι επιχειρήσεις·

Or. en
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Τροπολογία 60
David Cormand

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί την Επιτροπή να επιδείξει 
τόλμη όσον αφορά την επιβολή της 
εφαρμογής των οδηγιών, μεταξύ άλλων με 
τη χρήση, όπου απαιτείται, διαδικασιών 
επί παραβάσει·

18. καλεί την Επιτροπή να επιδείξει 
τόλμη όσον αφορά την επιβολή της 
εφαρμογής των οδηγιών, μεταξύ άλλων με 
αυξημένη χρήση, όπου απαιτείται, 
διαδικασιών επί παραβάσει·

Or. en

Τροπολογία 61
Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. διαπιστώνει ότι οι ΜΜΕ φαίνεται 
να είναι λιγότερο επιτυχείς όσον αφορά 
την εξασφάλιση συμβολαίων δυνάμει της 
οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις στον 
τομέα της άμυνας απ’ ό,τι στο πλαίσιο των 
εν γένει δημόσιων συμβάσεων της ΕΕ· 
σημειώνει, επιπλέον, ότι προδήλως οι 
διατάξεις της οδηγίας σχετικά με την 
υπεργολαβία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σε 
τακτική και δομημένη βάση από τις αρχές 
των κρατών μελών· πιστεύει ότι ορισμένα 
κράτη μέλη θεωρούν τις διατάξεις αυτές 
περίπλοκες και δύσχρηστες, γεγονός που 
εξηγεί εν μέρει την περιορισμένη επήρεια 
της οδηγίας·

19. διαπιστώνει ότι οι ΜΜΕ φαίνεται 
να είναι λιγότερο επιτυχείς όσον αφορά 
την εξασφάλιση συμβολαίων δυνάμει της 
οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις στον 
τομέα της άμυνας απ’ ό,τι στο πλαίσιο των 
εν γένει δημόσιων συμβάσεων της ΕΕ· 
σημειώνει, επιπλέον, ότι προδήλως οι 
διατάξεις της οδηγίας σχετικά με την 
υπεργολαβία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σε 
τακτική και δομημένη βάση από τις αρχές 
των κρατών μελών· πιστεύει ότι ορισμένα 
κράτη μέλη θεωρούν τις διατάξεις αυτές 
περίπλοκες και δύσχρηστες, γεγονός που 
εξηγεί εν μέρει την περιορισμένη επήρεια 
της οδηγίας και ότι, ως εκ τούτου, οι 
ΜΜΕ πρέπει να ενθαρρυνθούν να 
συμμετάσχουν σε αυτήν τη διαδικασία 
και να απλοποιηθούν οι διαδικασίες 
προκειμένου να μειωθεί η γραφειοκρατία 

Or. ro



PE660.265v01-00 36/43 AM\1217879EL.docx

EL

Τροπολογία 62
Sven Mikser, Brando Benifei, Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. επισημαίνει ότι οι διαδικασίες 
πιστοποίησης θεωρούνται δαπανηρές, 
χρονοβόρες και επαχθείς, επομένως δεν 
θεωρούνται προσβάσιμες ούτε ελκυστικές 
για τις ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 63
Liesje Schreinemacher, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Morten 
Løkkegaard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. εκτιμά συνεπώς ότι ο στόχος της 
αύξησης της συμμετοχής των ΜΜΕ έχει 
επιτευχθεί μόνο εν μέρει·

20. εκτιμά συνεπώς ότι ο στόχος της 
αύξησης της συμμετοχής των ΜΜΕ δεν 
έχει επιτευχθεί·

Or. en

Τροπολογία 64
Liesje Schreinemacher, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Svenja Hahn, 
Morten Løkkegaard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. είναι της γνώμης ότι οι διατάξεις 
της οδηγίας σχετικά με την υπεργολαβία 
είχαν μηδενικό ή πολύ περιορισμένο 
αποτέλεσμα όσον αφορά τη διασυνοριακή 
πρόσβαση των υπεργολάβων και των 

21. είναι της γνώμης ότι οι διατάξεις 
της οδηγίας σχετικά με την υπεργολαβία 
είχαν μηδενικό ή πολύ περιορισμένο 
αποτέλεσμα όσον αφορά τη διασυνοριακή 
πρόσβαση των υπεργολάβων και των 
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ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα 
της άμυνας· καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι οι εσωτερικές τους 
διαδικασίες δεν εμποδίζουν τις ΜΜΕ να 
συμμετάσχουν σε διαδικασίες υποβολής 
προσφορών στους τομείς της άμυνας και 
της ασφάλειας·

ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα 
της άμυνας· καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι οι εσωτερικές τους 
διαδικασίες επιτρέπουν τη διασυνοριακή 
συμμετοχή των ΜΜΕ και να 
απλοποιήσουν την πρόσβαση για 
εταιρείες που εμπίπτουν στον ορισμό της 
ΕΕ για τις ΜΜΕ σχετικά με τη 
συμμετοχή σε διαδικασίες υποβολής 
προσφορών στους τομείς της άμυνας και 
της ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 65
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. είναι της γνώμης ότι οι διατάξεις 
της οδηγίας σχετικά με την υπεργολαβία 
είχαν μηδενικό ή πολύ περιορισμένο 
αποτέλεσμα όσον αφορά τη διασυνοριακή 
πρόσβαση των υπεργολάβων και των 
ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα 
της άμυνας· καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι οι εσωτερικές τους 
διαδικασίες δεν εμποδίζουν τις ΜΜΕ να 
συμμετάσχουν σε διαδικασίες υποβολής 
προσφορών στους τομείς της άμυνας και 
της ασφάλειας·

21. είναι της γνώμης ότι οι διατάξεις 
της οδηγίας σχετικά με τον ανταγωνισμό 
μεταξύ των υπεργολάβων είχαν μηδενικό 
ή πολύ περιορισμένο αποτέλεσμα όσον 
αφορά τη διασυνοριακή πρόσβαση των 
υπεργολάβων και των ΜΜΕ που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
άμυνας· καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι οι εσωτερικές τους 
διαδικασίες δεν εμποδίζουν τις ΜΜΕ να 
συμμετάσχουν σε διαδικασίες υποβολής 
προσφορών στους τομείς της άμυνας και 
της ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 66
Virginie Joron, Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Isabella 
Tovaglieri, Alessandra Basso

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. υπενθυμίζει τον στρατηγικό 
χαρακτήρα της ασφάλειας της αλυσίδας 
εφοδιασμού και επιβεβαιώνει, εν 
προκειμένω, τη σημασία της ύπαρξης 
διατάξεων σχετικά με την υπεργολαβία 
που αποσκοπούν στον δραστικό 
περιορισμό των κινδύνων οι οποίοι 
συνδέονται με το άνοιγμα ή τη διάσπαση 
της αλυσίδας·

Or. fr

Τροπολογία 67
Sven Mikser, Brando Benifei, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει το 
έργο της και να εξετάσει ενδελεχώς τα 
αίτια για τη μη συμμετοχή των ΜΜΕ·

22. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει το 
έργο της και να εξετάσει ενδελεχώς τα 
αίτια για τη μη συμμετοχή των ΜΜΕ, 
καθώς επίσης να εξετάσει το ενδεχόμενο 
δημιουργίας επικαιροποιημένου χάρτη 
δεδομένων όσον αφορά τις σχετικές 
ΜΜΕ, περιγράφοντας τις βιομηχανικές 
και τεχνολογικές ικανότητές τους, ενός 
χάρτη στον οποίο θα μπορούν να έχουν 
πρόσβαση δημόσια οι κύριοι ανάδοχοι 
από άλλα κράτη μέλη, προκειμένου να 
εντοπίζουν τις ΜΜΕ με τις ανάλογες 
ικανότητες που απαιτούνται για το 
εκάστοτε έργο·

Or. en

Τροπολογία 68
Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει το 
έργο της και να εξετάσει ενδελεχώς τα 
αίτια για τη μη συμμετοχή των ΜΜΕ·

22. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει το 
έργο της και να εξετάσει ενδελεχώς τα 
αίτια για τη μη συμμετοχή των ΜΜΕ και 
να βρει αποτελεσματικά μέσα για τη 
συμμετοχή των ΜΜΕ στη διαδικασία 
δημοσίων συμβάσεων·

Or. ro

Τροπολογία 69
Liesje Schreinemacher, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. φρονεί ότι η λήψη μέτρων από τα 
κράτη μέλη θα μπορούσε να βελτιώσει 
σημαντικά τη διασυνοριακή πρόσβαση των 
ΜΜΕ και των υποπρομηθευτών του 
κλάδου της άμυνας στην αγορά και, ως εκ 
τούτου, καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν 
σοβαρά υπόψη και να ακολουθήσουν, 
όπου είναι δυνατόν, τις συστάσεις της 
Επιτροπής·

23. φρονεί ότι η λήψη μέτρων από τα 
κράτη μέλη θα μπορούσε να βελτιώσει 
σημαντικά τη διασυνοριακή πρόσβαση των 
ΜΜΕ και των υποπρομηθευτών του 
κλάδου της άμυνας στην αγορά και, ως εκ 
τούτου, καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν, στο μέτρο του δυνατού, τις 
συστάσεις της Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 70
Liesje Schreinemacher, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24a. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει 
την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για 
τις ΜΜΕ, για παράδειγμα στα 
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Ευρωπαϊκά Ταμεία Εγγυήσεων·

Or. en

Τροπολογία 71
Virginie Joron, Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Isabella 
Tovaglieri, Alessandra Basso

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. θεωρεί ότι η αποτελεσματικότερη 
εφαρμογή των οδηγιών έχει καθοριστική 
σημασία για την επίτευξη του 
πρωταρχικού στόχου της βελτίωσης της 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς 
αμυντικών προϊόντων και της συμβολής 
στη δημιουργία μιας ανοικτής ΕΑΑΕ·

25. θεωρεί ότι η αποτελεσματικότερη 
εφαρμογή των οδηγιών έχει καθοριστική 
σημασία για την επίτευξη του 
πρωταρχικού στόχου της βελτίωσης της 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς 
αμυντικών προϊόντων και της συμβολής 
στη δημιουργία μιας ανοικτής ΕΑΑΕ κατά 
προτεραιότητα όσον αφορά το υλικό που 
παράγεται σε ευρωπαϊκό ή εγχώριο 
επίπεδο·

Or. fr

Τροπολογία 72
Virginie Joron, Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Isabella 
Tovaglieri, Alessandra Basso

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. υπενθυμίζει την ανάγκη ενίσχυσης 
της στρατηγικής αυτονομίας και της 
τεχνολογικής κυριαρχίας των κρατών 
μελών με μείωση της τεχνολογικής και 
βιομηχανικής εξάρτησης και καλύτερο 
έλεγχο των ξένων επιδοτήσεων και των 
άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρώπη, 
προκειμένου να προστατευθούν οι 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ζωτικής 
σημασίας από τις προσπάθειες τρίτων 
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χωρών για απόκτηση ελέγχου·

Or. fr

Τροπολογία 73
David Cormand

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25a. παροτρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να παράγουν χωρίς 
καθυστέρηση δεδομένα υψηλής 
ποιότητας σχετικά με την εφαρμογή των 
δύο οδηγιών και να εξετάσουν το 
ενδεχόμενο δημιουργίας αποκλειστικών 
κωδίκων NACE ή NC καθώς η απουσία 
τους παρεμποδίζει κάθε προσπάθεια να 
μετρηθεί η εξέλιξη της δομής της 
ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και 
να αξιολογηθεί ο πραγματικός 
εξευρωπαϊσμός των αλυσίδων αξίας στον 
τομέα της άμυνας·

Or. en

Τροπολογία 74
Sven Mikser, Brando Benifei, Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί την Επιτροπή να εργαστεί για 
μια σε μεγαλύτερο βαθμό υιοθέτηση του 
νομοθετικού πλαισίου για τις μεταφορές 
προϊόντων του κλάδου της άμυνας, τη 
βελτίωση της διαθεσιμότητας ΓΑΜ σε 
ολόκληρη την ΕΕ και την αντιμετώπιση 
της περιορισμένης εφαρμογής του 
συστήματος πιστοποίησης, κάτι που 
αναμένεται να τονώσει την ανάπτυξη της 

26. καλεί την Επιτροπή να εργαστεί για 
μια σε μεγαλύτερο βαθμό υιοθέτηση του 
νομοθετικού πλαισίου για τις μεταφορές 
προϊόντων του κλάδου της άμυνας, τη 
βελτίωση της διαθεσιμότητας ΓΑΜ σε 
ολόκληρη την ΕΕ και την αντιμετώπιση 
της περιορισμένης εφαρμογής του 
συστήματος πιστοποίησης, κάτι που 
δύναται να τονώσει την ανάπτυξη της 
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ΕΑΑΕ και ως εκ τούτου να βελτιώσει τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
αμυντικών προϊόντων·

ΕΑΑΕ και ως εκ τούτου να βελτιώσει τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
αμυντικών προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 75
Sven Mikser, Brando Benifei, Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Grapini, Marc 
Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν 
την ΕΑΑΕ μέσω της συνεργασίας σε έργα 
στο πλαίσιο της μόνιμης διαρθρωμένης 
συνεργασίας και του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Άμυνας· σημειώνει στο πλαίσιο 
αυτό, ότι τα διδάγματα που έχουν αντληθεί 
και οι βέλτιστες πρακτικές που έχουν 
προκύψει μέχρι σήμερα από την εφαρμογή 
της δέσμης μέτρων για την άμυνα θα 
πρέπει να ανταλλάσσονται μεταξύ των 
κρατών μελών προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι διαφορές στο επίπεδο 
εφαρμογής τους·

28. επικροτεί τη δρομολόγηση της 
μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας 
(PESCO), της συντονισμένης ετήσιας 
επανεξέτασης στον τομέα της άμυνας 
(CARD), του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Άμυνας (ΕΤΑ) και του αναθεωρημένου 
σχεδίου ανάπτυξης ικανοτήτων (CDP), 
τα οποία από κοινού μπορούν να 
ενισχύσουν τον συνεργατικό σχεδιασμό, 
την ανάπτυξη, την προμήθεια και τη 
λειτουργία των ικανοτήτων άμυνας· καλεί 
τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ΕΑΑΕ 
μέσω της συνεργασίας σε έργα στο πλαίσιο 
της PESCO και του ΕΤΑ· σημειώνει στο 
πλαίσιο αυτό, ότι τα διδάγματα που έχουν 
αντληθεί και οι βέλτιστες πρακτικές που 
έχουν προκύψει μέχρι σήμερα από την 
εφαρμογή της δέσμης μέτρων για την 
άμυνα θα πρέπει να ανταλλάσσονται 
μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι διαφορές στο επίπεδο 
εφαρμογής τους·

Or. en

Τροπολογία 76
Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. καλεί τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν την ΕΑΑΕ μέσω της 
συνεργασίας σε έργα στο πλαίσιο της 
μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας και 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας· 
σημειώνει στο πλαίσιο αυτό, ότι τα 
διδάγματα που έχουν αντληθεί και οι 
βέλτιστες πρακτικές που έχουν προκύψει 
μέχρι σήμερα από την εφαρμογή της 
δέσμης μέτρων για την άμυνα θα πρέπει να 
ανταλλάσσονται μεταξύ των κρατών 
μελών προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
διαφορές στο επίπεδο εφαρμογής τους·

28. σημειώνει ότι τα διδάγματα που 
έχουν αντληθεί και οι βέλτιστες πρακτικές 
που έχουν προκύψει μέχρι σήμερα από την 
εφαρμογή της δέσμης μέτρων για την 
άμυνα θα πρέπει να ανταλλάσσονται 
μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι διαφορές στο επίπεδο 
εφαρμογής τους·

Or. de


