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Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας

Η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ) αποτελεί πλήρες τμήμα της κοινής
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) της ΕΕ. Η ΚΠΑΑ αποτελεί το
κύριο πλαίσιο πολιτικής μέσω του οποίου τα κράτη μέλη μπορούν να αναπτύξουν μια
ευρωπαϊκή στρατηγική κουλτούρα ασφάλειας και άμυνας, να αντιμετωπίσουν από
κοινού συγκρούσεις και κρίσεις, να προστατεύσουν την Ένωση και τους πολίτες της
και να ενισχύσουν τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Ως αποτέλεσμα του τεταμένου
γεωπολιτικού πλαισίου, η ΚΠΑΑ υπήρξε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες
πολιτικές τα τελευταία 10 χρόνια. Από τις 24 Φεβρουαρίου 2022, ο ρωσικός
επιθετικός πόλεμος κατά της Ουκρανίας λειτούργησε ως γεωπολιτική επανεκκίνηση
για την Ευρώπη και έδωσε περαιτέρω ώθηση για τη δημιουργία μιας Αμυντικής
Ένωσης της ΕΕ.

Νομική βάση

Η ΚΠΑΑ περιγράφεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, γνωστή και ως Συνθήκη για την
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2009.
Ειδικότερα, η λειτουργία της ΚΠΑΑ εξηγείται στον τίτλο V (Γενικές διατάξεις για την
εξωτερική δράση της Ένωσης και ειδικές διατάξεις σχετικά με την κοινή εξωτερική
πολιτική και πολιτική ασφάλειας), κεφάλαιο 2 (Ειδικές διατάξεις για την κοινή εξωτερική
πολιτική και πολιτική ασφάλειας), τμήμα 2 (Διατάξεις σχετικά με την κοινή πολιτική
ασφάλειας και άμυνας) της Συνθήκης της Λισαβόνας. Το τμήμα 2 περιλαμβάνει πέντε
άρθρα: άρθρα 42 έως 46.
Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ΚΕΠΠΑ και την ΚΠΑΑ καθορίζεται στον
Τίτλο V κεφάλαιο 2 τμήμα 1 (Κοινές διατάξεις) και στο άρθρο 36, και οι ρυθμίσεις
χρηματοδότησης και για τις δύο πολιτικές καθορίζονται στο άρθρο 41.
Η ΚΠΑΑ περιγράφεται περαιτέρω στις τροποποιήσεις της Συνθήκης της Λισαβόνας,
κυρίως στα πρωτόκολλα αριθ. 1 (σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση), αριθ. 10 (σχετικά με τη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία που
θεσπίζεται με το άρθρο 42 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση) και αριθ. 11
(σχετικά με το άρθρο 42 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση), καθώς και στις
δηλώσεις 13 (Δήλωση σχετικά με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας)
και 14 (Δήλωση σχετικά με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας).
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Φορέας

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής
Ασφαλείας, ο οποίος ενεργεί επίσης ως Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(ΑΠ/ΥΕ), κατέχει τον κεντρικό θεσμικό ρόλο. Από τον Δεκέμβριο του 2019, ο Joseph
Borrell είναι ο ΑΠ/ΥΕ. Προεδρεύει του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στη
«σύνθεση Υπουργών Άμυνας», το οποίο είναι το όργανο λήψης αποφάσεων για την
ΚΠΑΑ. Είναι υπεύθυνος για την υποβολή προτάσεων ΚΠΑΑ στα κράτη μέλη. Ο ΑΠ/
ΥΕ είναι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και
διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ).
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνουν
αποφάσεις σχετικά με την ΚΠΑΑ με ομοφωνία (άρθρο 42 της ΣΕΕ). Ορισμένες
αξιοσημείωτες εξαιρέσεις είναι οι αποφάσεις που αφορούν τον ΕΟΑ (άρθρο 45 της ΣΕΕ)
και τη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία (PESCO, άρθρο 46 της ΣΕΕ), για τις οποίες
ισχύει ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία.
Η Συνθήκη της Λισαβόνας εισήγαγε μια ευρωπαϊκή πολιτική δυνατοτήτων και
εξοπλισμών (άρθρο 42 παράγραφος 3 της ΣΕΕ) και όρισε ότι ο ΕΟΑ και η Επιτροπή
συνεργάζονται όταν απαιτείται (άρθρο 45 παράγραφος 2 της ΣΕΕ), ιδίως όσον αφορά
τις πολιτικές της ΕΕ για την έρευνα, τη βιομηχανία και το διάστημα.
Επιπλέον, το άρθρο 21 της ΣΕΕ υπενθυμίζει ότι η πολυμερής προσέγγιση βρίσκεται στο
επίκεντρο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ. Κατά συνέπεια, οι εταίροι της ΕΕ μπορούν να
συμμετέχουν σε αποστολές και επιχειρήσεις ΚΠΑΑ. Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να εμβαθύνει
τον συντονισμό και τη συνεργασία σε διάφορα πολυμερή πλαίσια, ιδίως με τα Ηνωμένα
Έθνη και τον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ), αλλά και με άλλους
περιφερειακούς φορείς όπως η Αφρικανική Ένωση.

Εξέλιξη

Μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η ΚΠΑΑ έχει εξελιχθεί σημαντικά, τόσο σε πολιτικό
όσο και σε θεσμικό επίπεδο.
Τον Ιούνιο του 2016, η ΑΠ/ΥΕ Federica Mogherini παρουσίασε στο Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο μια «Συνολική στρατηγική της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και την
πολιτική ασφάλειας» (ΣΣΕΕ), η οποία καθορίζει τη στρατηγική για την ΚΠΑΑ.
Προσδιορίστηκαν πέντε προτεραιότητες: την ασφάλεια της Ένωσης· την ανθεκτικότητα
κρατών και κοινωνιών πέρα από τα ανατολικά και νότια σύνορα της ΕΕ· την ανάπτυξη
ολοκληρωμένης προσέγγισης όσον αφορά τις συγκρούσεις· τις περιφερειακές δομές
συνεργασίας· παγκόσμια διακυβέρνηση για τον 21ο αιώνα. Η εφαρμογή της ΣΣΕΕ
θα πρέπει να επανεξετάζεται σε ετήσια βάση, σε διαβούλευση με το Συμβούλιο, την
Επιτροπή και το Κοινοβούλιο.
Τον Νοέμβριο του 2016, η ΑΠ/ΥΕ υπέβαλε επίσης στο Συμβούλιο ένα «σχέδιο
εφαρμογής για την ασφάλεια και την άμυνα», το οποίο είχε σκοπό να καταστήσει
πλήρως λειτουργικό το όραμα που περιγράφεται στη συνολική στρατηγική της ΕΕ. Το
σχέδιο περιλαμβάνει 13 προτάσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας συντονισμένης ετήσιας
επανεξέτασης στον τομέα της άμυνας (CARD) και μιας νέας ενιαίας ρύθμισης PESCO
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για τα κράτη μέλη που επιθυμούν να δεσμευτούν περαιτέρω σε θέματα ασφάλειας και
άμυνας.
Παράλληλα, η ΑΕ/ΥΕ Mogherini παρουσίασε επίσης ένα σχέδιο δράσης για την
ευρωπαϊκή άμυνα (EDAP) στα κράτη μέλη, με βασική πρόταση τη δημιουργία ενός
Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF) που θα επικεντρώνεται στην έρευνα στον τομέα
της άμυνας και στην ανάπτυξη ικανοτήτων. Τα μέτρα αυτά εφαρμόστηκαν τα τελευταία
χρόνια.
Τον Ιούνιο του 2021, η ΕΕ δρομολόγησε διαδικασία προβληματισμού για το μέλλον της
ευρωπαϊκής ασφάλειας και άμυνας. Η διαδικασία αυτή οδήγησε στη δημιουργία της
στρατηγικής πυξίδας, ενός εγγράφου πολιτικής που καθορίζει τη στρατηγική ασφάλειας
και άμυνας της ΕΕ για τα επόμενα 5-10 έτη. Η στρατηγική πυξίδα παρέχει ένα πλαίσιο
δράσης για την ανάπτυξη ενός κοινού οράματος στον τομέα της ασφάλειας και της
άμυνας. Το έγγραφο αναπτύχθηκε σε τρία στάδια: ανάλυση απειλών, διαρθρωμένος
στρατηγικός διάλογος και περαιτέρω ανάπτυξη και αναθεώρηση πριν από την έγκριση.
Ο ΑΠ/ΥΕ Josep Borrell παρουσίασε την αρχική έκδοση του εγγράφου σε κοινή σύνοδο
των Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας της ΕΕ τον Νοέμβριο του 2021.
Ωστόσο, στο πλαίσιο του ρωσικού επιθετικού πολέμου κατά της Ουκρανίας (24
Φεβρουαρίου 2022), το έγγραφο χρειάστηκε να τροποποιηθεί σημαντικά ώστε
να ληφθεί υπόψη η αποσταθεροποίηση της ευρωπαϊκής τάξης ασφάλειας και
η επακόλουθη αλλαγή στη στάση, τις φιλοδοξίες και τα εργαλεία της ΕΕ στον
τομέα της άμυνας. Η τρίτη αναθεώρηση της στρατηγικής πυξίδας ενσωμάτωσε τη
συμβολή της Επιτροπής στην ευρωπαϊκή άμυνα (ανακοίνωση της 15 Φεβρουαρίου
2022), ενώ η τέταρτη αναθεώρηση αντικατοπτρίζει τη διακήρυξη των Βερσαλλιών
(10-11 Μαρτίου 2022). Στις 24-25 Μαρτίου 2022, κατά τη διάρκεια της γαλλικής
Προεδρίας του Συμβουλίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε την τελική έκδοση
της στρατηγικής πυξίδας. Κύριος στόχος της στρατηγικής πυξίδας είναι η παροχή
πολιτικής καθοδήγησης για την επιχειρησιακή εφαρμογή της «στρατηγικής αυτονομίας»
σε τέσσερις σημαντικούς τομείς: διαχείριση κρίσεων, ανθεκτικότητα, δυνατότητες και
εταιρικές σχέσεις. Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης
ανάγκης να είναι η ΕΕ σε θέση να ενεργεί ως πάροχος ασφάλειας.
Οι αποστολές και επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων είναι οι πιο ορατές και απτές
εκφράσεις της ΚΠΑΑ. Η στρατηγική πυξίδα καλύπτει τα κενά της ΣΣΕΕ όσον αφορά τα
εργαλεία και τα θεσμικά όργανα διαχείρισης κρίσεων, για παράδειγμα με τη δημιουργία
μιας νέας ικανότητας ταχείας ανάπτυξης της ΕΕ. Στην έκθεση του 2021 σχετικά
με την εφαρμογή της ΚΠΑΑ, το Κοινοβούλιο εξέφρασε την υποστήριξή του για την
προτεινόμενη «δύναμη ταχείας παρέμβασης». Η στρατηγική πυξίδα αποσκοπεί επίσης
στην παροχή συνεκτικών σκοπών και στόχων για άλλες πρωτοβουλίες και σχετικές
διαδικασίες (όπως η PESCO, το ΕΤΑ και η CARD).
Μολονότι το Κοινοβούλιο δεν διαδραματίζει άμεσο ρόλο στη θέσπιση της στρατηγικής
πυξίδας, πρέπει να ενημερώνεται τακτικά για το επίπεδο εφαρμογής και να του
παρέχεται η δυνατότητα να εκφράζει τις απόψεις του σχετικά με τη διαδικασία, ιδίως
κατά τη διάρκεια ενημερώσεων προς την Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας (SEDE).
Μέσω των δικών της ετήσιων εκθέσεων σχετικά με την ΚΠΑΑ, η υποεπιτροπή SEDE
αναλαμβάνει εκ των πραγμάτων συμβουλευτικό ρόλο για την ΚΠΑΑ.
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Η εργαλειοθήκη της ΚΠΑΑ

Από το 2016, η ΚΠΑΑ έχει σημειώσει ορισμένες επιτυχίες, συμπεριλαμβανομένης
της δρομολόγησης της PESCO· μιας μόνιμης δομής διοίκησης και ελέγχου για
τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή μη εκτελεστικών στρατιωτικών αποστολών· του
ΕΤΑ· του συμφώνου μη στρατιωτικής ΚΠΑΑ· της στρατηγικής επανεξέτασης της μη
στρατιωτικής διάστασης της ΚΠΑΑ· και του ευρωπαϊκού μηχανισμού για την ειρήνη
εκτός προϋπολογισμού (EPF).
Η πρώτη έκθεση CARD υποβλήθηκε στους υπουργούς Άμυνας της ΕΕ τον Νοέμβριο
του 2020, με τον ΕΟΑ να έχει κεντρικό ρόλο. Προσδιόρισε 55 ευκαιρίες συνεργασίας
σε ολόκληρο το φάσμα δυνατοτήτων.
Τον Δεκέμβριο του 2020, το Συμβούλιο κατέληξε σε προσωρινή πολιτική συμφωνία
με τους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου σχετικά με έναν κανονισμό για τη σύσταση
του ΕΤΑ, στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για την περίοδο
2021-2027. Ο προϋπολογισμός που διατίθεται για 7 έτη ανέρχεται σε 8 δισ. EUR.
Μέσω του EPF, η ΕΕ θα χρηματοδοτεί τις κοινές δαπάνες των στρατιωτικών αποστολών
και επιχειρήσεων ΚΠΑΑ, ενισχύοντας έτσι τον επιμερισμό των βαρών μεταξύ των
κρατών μελών. Με την ενίσχυση των ικανοτήτων των επιχειρήσεων στήριξης της
ειρήνης και των χωρών εκτός ΕΕ και των οργανώσεων-εταίρων σε στρατιωτικά και
αμυντικά θέματα, η ΕΕ θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα της εξωτερικής της δράσης.
Από τον Αύγουστο του 2022, η ΕΕ έχει παράσχει στρατιωτική βοήθεια ύψους περίπου
2.5 δισ. EUR στην Ουκρανία μέσω του EPF για να συμβάλει στην αναχαίτιση της
ρωσικής εισβολής.

Αποστολές και επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ

Από το 2003 και την πρώτη παρέμβαση στα Δυτικά Βαλκάνια, η ΕΕ έχει δρομολογήσει
και διεξάγει 37 επιχειρήσεις και αποστολές σε τρεις ηπείρους. Από τον Μάρτιο του
2022, υπάρχουν 18 εν εξελίξει αποστολές και επιχειρήσεις ΚΠΑΑ (11 μη στρατιωτικές
αποστολές και 7 στρατιωτικές επιχειρήσεις, εκ των οποίων 2 στον θαλάσσιο
τομέα). Στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό της ΕΕ τεσσάρων χιλιάδων ανθρώπων
αναπτύσσεται επί του παρόντος στο εξωτερικό. Οι πιο πρόσφατες αποστολές και
επιχειρήσεις στήριξαν την ασφάλεια στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (EUAM RCA)
επέβαλαν το εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ κατά της Λιβύης (EUNAVFOR MED IRINI)
και βοήθησαν στη σταθεροποίηση της περιοχής Cabo Delgado (EUTM Mozambique).
Οι αποφάσεις της ΕΕ για την ανάπτυξη αποστολών ή επιχειρήσεων λαμβάνονται
συνήθως κατόπιν αιτήματος της χώρας-εταίρου ή/και βάσει απόφασης του Συμβουλίου
Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει την ολοκλήρωση και τη συνεργασία της ΕΕ
στον τομέα της άμυνας. Το Κοινοβούλιο ελέγχει την ΚΠΑΑ και μπορεί να λαμβάνει
την πρωτοβουλία να απευθυνθεί στον ΑΠ/ΥΕ και στο Συμβούλιο (άρθρο 36 της
ΣΕΕ). Επίσης, ασκεί έλεγχο στον προϋπολογισμό της ΚΠΑΑ (άρθρο 41 της ΣΕΕ). Το
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Κοινοβούλιο προβαίνει δύο φορές ανά έτος σε συζήτηση σχετικά με την εφαρμογή
της ΚΕΠΠΑ και της ΚΠΑΑ και εγκρίνει τις σχετικές εκθέσεις: μία για την πρόοδο της
ΚΕΠΠΑ, η οποία συντάσσεται από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων· και μία για
την πρόοδο της ΚΠΑΑ, που συντάσσεται από την υποεπιτροπή SEDE.
Η ετήσια έκθεση του 2021 σχετικά με την εφαρμογή της ΚΠΑΑ εγκρίθηκε στην ολομέλεια
τον Φεβρουάριο του 2022. Επικεντρώνεται στην ανάπτυξη του δόγματος ασφάλειας
και άμυνας της ΕΕ μέσω της στρατηγικής πυξίδας, των αποστολών και επιχειρήσεων
ΚΠΑΑ, της διαχείρισης κρίσεων, της ανθεκτικότητας, των ικανοτήτων, των εταιρικών
σχέσεων και της κοινοβουλευτικής εποπτείας της ΚΠΑΑ. Πράγματι, η ετήσια έκθεση
τονίζει την ανάγκη να ενημερώνεται τακτικά το Κοινοβούλιο και να ζητείται η γνώμη
του σχετικά με τον σχεδιασμό, την τροποποίηση και την αξιολόγηση των αποστολών
και επιχειρήσεων ΚΠΑΑ, καθώς και σχετικά με την PESCO. Η ετήσια έκθεση τονίζει
ότι το Κοινοβούλιο είναι «αποφασισμένο να διαδραματίσει πλήρως τον ρόλο του στον
έλεγχο του μέσου ‘Η Ευρώπη στον κόσμο’, ιδίως σχετικά με τη διάσταση της ειρήνης
και της ασφάλειας, καθώς και στην εφαρμογή του ΕΤΑ». Εκφράζει την προσδοκία
ότι το Κοινοβούλιο και η υποεπιτροπή SEDE θα ενημερώνονται τακτικά σχετικά με
την πρόοδο στην εφαρμογή της στρατηγικής πυξίδας. Η ανάλυση απειλών, που
περιλαμβάνεται στην πυξίδα, θα πρέπει επίσης να συνδέεται με κοινοβουλευτικές
διαβουλεύσεις. Επιπλέον, η ετήσια έκθεση ζητεί «τακτική και διαφανή αξιολόγηση»
όλων των αποστολών και επιχειρήσεων ΚΠΑΑ. Σύμφωνα με τον ρόλο του Κοινοβουλίου
ως πυλώνα της δημοκρατίας στην ΕΕ, η ετήσια έκθεση αναφέρει ότι το Κοινοβούλιο θα
ήθελε να ληφθεί υπόψη η συμβολή του ευρύτερου κοινού στην ΚΠΑΑ στο πλαίσιο της
Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, και να μετουσιωθεί η συμβολή των πολιτών σε
«προτάσεις και δράσεις». Για να ενισχυθεί η κοινοβουλευτική πτυχή της ευρωπαϊκής
άμυνας, η ετήσια έκθεση υποστηρίζει τη σύσταση μιας επιτροπής ασφάλειας και άμυνας
στο Κοινοβούλιο και ενός Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας της ΕΕ.
Από το 2012, βάσει του πρωτοκόλλου αριθ. 1 της Συνθήκης της Λισαβόνας, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών διοργανώνουν
διακοινοβουλευτικές διασκέψεις δύο φορές ανά έτος, προκειμένου να συζητήσουν
θέματα που σχετίζονται με την ΚΕΠΠΑ.
Γενικά, η Συνθήκη επιτρέπει στο Κοινοβούλιο να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην
ανάπτυξη της ΚΠΑΑ, καθιστώντας το έτσι εταίρο στη διαμόρφωση των εξωτερικών
σχέσεων της ΕΕ και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας. Το
Κοινοβούλιο διεξάγει τακτικές συζητήσεις, ακροάσεις και εργαστήρια, για θέματα όπως
μη στρατιωτικές και στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ, διεθνείς κρίσεις με επιπτώσεις
στην ασφάλεια και την άμυνα, πολυμερή πλαίσια για την άμυνα, ζητήματα ελέγχου
εξοπλισμών και μη διάδοσης, καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου
εγκλήματος, ορθές πρακτικές για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ασφάλειας
και της άμυνας, και νομικές και θεσμικές εξελίξεις της ΕΕ σε αυτούς τους τομείς.
Κατόπιν της δήλωσης της ΑΠ/ΥΕ, του 2010, για την πολιτική λογοδοσία, το Κοινοβούλιο
έχει συμμετάσχει σε κοινές συνεδριάσεις διαβούλευσης που οργανώνονται τακτικά για
ανταλλαγή πληροφοριών με το Συμβούλιο, την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή.
Το Κοινοβούλιο θέτει επίσης ερωτήσεις και υποβάλλει προφορικές προτάσεις στην
ΕΥΕΔ σχετικά με την ΚΠΑΑ, ιδίως κατά τις συνεδριάσεις της υποεπιτροπής SEDE.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/el
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0040_EN.html
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