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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά με την εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (σύμφωνα με την
ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την κοινή
πολιτική ασφάλειας και άμυνας)
(0000/2014 – C8-0000/2014 – 2014/2220(INI))
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
–

έχοντας υπόψη την εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (σύμφωνα με
την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την
κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας) (0000/2014 – C8-0000/2014),

–

έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής και της Αντιπροέδρου της
Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής
πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΑΕ/ΥΕ) προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά
με την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, ειδικότερα τα μέρη που
αφορούν την ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και άμυνας (12094/14),

–

έχοντας υπόψη τα άρθρα 2 και 3 του τίτλου V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΣΕΕ) και ιδίως τα άρθρα 21, 24 και 36 αυτής,

–

έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–

έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου
2013,

–

έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της διακοινοβουλευτικής διάσκεψης για την κοινή
εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας και την κοινή πολιτική ασφάλειας και
άμυνας, της 4ης Απριλίου 2014 και της 7ης Νοεμβρίου 2014,

–

έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας με τίτλο «Μια ασφαλής Ευρώπη
σε έναν καλύτερο κόσμο», η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 12
Δεκεμβρίου 2003, καθώς και την έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της με τίτλο
«Providing Security in a Changing World» (Μεριμνώντας για την ασφάλεια σε έναν
μεταβαλλόμενο κόσμο), η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 11 και
12 Δεκεμβρίου 2008,

–

έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2013 και της
18ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας,

–

έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου της Ύπατης Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου και του
επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, της 7ης Ιουλίου 2014, σχετικά με
την εφαρμογή των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου
2013,

–

έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της ΑΕ/ΥΕ και της Επιτροπής με τίτλο «Η
ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΕΕ στις κρίσεις και τις εξωτερικές συγκρούσεις», και τα
σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Μαΐου 2014,
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–

έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση σχετικά με τη «Στρατηγική ασφαλείας στον
κυβερνοχώρο της ΕΕ: Ο ανοικτός, ασφαλής και προστατευμένος κυβερνοχώρος», και
τα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2013, καθώς και το
πλαίσιο πολιτικής για την άμυνα στον κυβερνοχώρο που εγκρίθηκε στις 18 Νοεμβρίου
2014,

–

έχοντας υπόψη τη στρατηγική θαλάσσιας ασφάλειας της ΕΕ, της 24ης Ιουνίου 2014,

–

έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τις
ρυθμίσεις για την εφαρμογή εκ μέρους της Ένωσης της ρήτρας αλληλεγγύης,

–

έχοντας υπόψη το Πλαίσιο Πολιτικής για τη Συστηματική και Μακροπρόθεσμη
Αμυντική Συνεργασία, το οποίο εγκρίθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2014,

–

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2013, με τίτλο
«Μετάβαση προς έναν ανταγωνιστικότερο και αποδοτικότερο τομέα άμυνας και
ασφάλειας» ( HYPERLINK
"http://ec.europa.eu/prelex/liste_resultats.cfm?CL=en&ReqId=0&DocType=COM&Do
cYear=2013&DocNum=0542" COM(2013)0542) καθώς και τον οδικό χάρτη
εφαρμογής, της 24ης Ιουνίου 2014 (COM(2014)0387),

–

έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/43/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων
για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της
Κοινότητας1,

–

έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών
σύναψης ορισμένων συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που
συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς στους τομείς της άμυνας και
της ασφάλειας καθώς και την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ2,

–

έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με την κοινή πολιτική ασφάλειας και
άμυνας, και ιδίως το ψήφισμα της 21ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή της
κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας3 και την ευρωπαϊκή βιομηχανική και
τεχνολογική βάση στον τομέα της άμυνας4, και το ψήφισμα της 12ης Σεπτεμβρίου 2013
σχετικά με τη θαλάσσια διάσταση της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας5 και τις
στρατιωτικές δομές της ΕΕ: τρέχουσα κατάσταση και μελλοντικές προοπτικές6,

1

ΕΕ L 146 της 10.6.2009, σ. 1.
ΕΕ L 216 της 20.8.2009, σ. 76.
3
Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0513.
4
Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0514.
5
Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0380.
6
Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0381.
2
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–

έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 3ης Απριλίου 2014, σχετικά με την ολιστική
προσέγγιση της ΕΕ και τις επιπτώσεις της στη συνοχή της εξωτερικής δράσης της EE1,

–

έχοντας υπόψη τη σύστασή του προς την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή, της 13ης Ιουνίου 2013, που αφορά
την ανασκόπηση της οργάνωσης και της λειτουργίας της ΕΥΕΔ για το 20132, καθώς και
τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για την επισκόπηση της
ΕΥΕΔ για το 20133,

–

έχοντας υπόψη τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

–

έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων ( HYPERLINK
"http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-20130360&language=EL" A8-0000/2014),

Γενικό πλαίσιο ασφαλείας
1.

εκτιμά ότι το περιβάλλον ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γειτονικών
χωρών της γίνεται ολοένα πιο ασταθές και ευμετάβλητο· θεωρεί ότι ο πόλεμος στην
Ουκρανία, οι συγκρούσεις στη Συρία και στο Ιράκ, με την άνοδο της τρομοκρατικής
οργάνωσης EIIL, η κρίση στη Λιβύη και η τρομοκρατική απειλή στο Σαχέλ αποτελούν
άμεσες απειλές για την ασφάλεια της ΕΕ· θεωρεί, επιπλέον, ότι η νέα εστίαση της
Αμερικής στην αποκατάσταση της ισορροπίας στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και οι
επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης στους προϋπολογισμούς και τις ικανότητες
των κρατών μελών εντείνουν την ανάγκη να αναλάβει η Ένωση αυξημένες
αρμοδιότητες για τη δική της ασφάλεια και άμυνα·

2.

εκτιμά ότι αυτός ο βαθμός ανασφάλειας στα σύνορα και στις χώρες που γειτνιάζουν με
την Ευρωπαϊκή Ένωση παρατηρείται για πρώτη φορά από τότε που εκπονήθηκε η
ΕΠΑΑ/ΚΠΑΑ στα τέλη της δεκαετίας του 1990· εκφράζει την ανησυχία του διότι η ΕΕ
δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αποφασιστικά τις εν λόγω απειλές και πολύ συχνά
περιορίζεται στις πρωτοβουλίες ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών ή σε ad hoc
συμμαχίες στις οποίες δεν διαδραματίζει παρά μόνον έναν περιθωριακό ή
υποστηρικτικό ρόλο·

3.

θεωρεί ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει επειγόντως να προσαρμοστούν σε αυτές
τις νέες προκλήσεις ασφάλειας, ιδίως μέσω της αποτελεσματικής χρήσης των
υφιστάμενων μέσων της ΚΠΑΑ, μέσω μεγαλύτερου συντονισμού μεταξύ των εθνικών
δράσεων και, κατά περίπτωση, μέσω της ρεαλιστικής και ευέλικτης θέσπισης νέων
μηχανισμών έκφρασης της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης·

1

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0286.
Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0278.
3
http://eeas.europa.eu/library/publications/2013/3/2013_eeas_review_el.pdf
2
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4.

υπογραμμίζει ότι η δύναμη και η βαρύτητα της Ένωσης έγκεινται στην ικανότητά της
να κινητοποιεί ταυτοχρόνως ένα ευρύ φάσμα μέσων, με πλήρη σεβασμό των διατάξεων
που ορίζονται στον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει ότι τα στρατιωτικά και μη
στρατιωτικά μέσα της ΚΠΑΑ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της σφαιρικής
προσέγγισης·

Από τα συμπεράσματα του Συμβουλίου τον Δεκέμβριο 2013 έως τη σύνοδο του
Συμβουλίου τον Ιούνιο 2015: αποτελεί η ΚΠΑΑ πραγματική προτεραιότητα;
5.

επικροτεί τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2013, στα οποία
αναγνωρίζεται η ανάγκη για ενίσχυση της ΚΠΑΑ, για βελτίωση της
αποτελεσματικότητας, της προβολής και αντικτύπου της, για αύξηση της ανάπτυξης
ικανοτήτων και για ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας·

6.

εκτιμά ωστόσο ότι η πολιτική ώθηση που δόθηκε το 2013 δεν οδήγησε στην υλοποίηση
συγκεκριμένων μέτρων ανάλογων των φιλοδοξιών που καθορίστηκαν· θεωρεί ότι, επί
του παρόντος, η Ένωση δεν διαθέτει ακόμα τα επιχειρησιακά και βιομηχανικά μέσα και
το δυναμικό που να της επιτρέπουν να συμβάλει με αποφασιστικό τρόπο στη διαχείριση
διεθνών κρίσεων και στη διασφάλιση της στρατηγικής αυτονομίας της·

7.

χαιρετίζει τον διορισμό της Federica Mogherini ως νέας ΑΕ/ΥΕ της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής· επικροτεί τις πρώτες δηλώσεις της και την απόφασή της να αναλάβει την
προεδρία των συμβουλίων εξωτερικών υποθέσεων και άμυνας, γεγονός που
αποδεικνύει το ενδιαφέρον της για την ΚΠΑΑ· ευελπιστεί ότι οι θέσεις της θα
αποτελέσουν ένα έναυσμα θετικό για την ανάπτυξη της ΚΠΑΑ·

8.

ευελπιστεί ότι έως τη σύνοδο του Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του
2015 και θα εστιάζει εκ νέου σε θέματα άμυνας, τα κράτη μέλη και τα ευρωπαϊκά
θεσμικά όργανα θα είναι σε θέση να παρουσιάσουν συγκεκριμένα μέτρα με βάση τις
δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει τον Δεκέμβριο 2013·

Αποστολές και επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ
9.

διαπιστώνει ότι οι πρόσφατες στρατιωτικές και πολιτικές επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ
εξακολουθούν να πλήττονται από διαρθρωτικές ελλείψεις οι οποίες είναι γνωστές εδώ
και πολλά χρόνια: μακροχρόνιες και άκαμπτες διαδικασίες λήψης αποφάσεων, εντολές
αποστολών που δεν συνάδουν με το εξελισσόμενο περιβάλλον, προβλήματα
συγκέντρωσης δυνάμεων, έλλειψη ανταπόκρισης σε επίπεδο εφοδιαστικής και
ανεπαρκή χρηματοδοτικά μέσα·

10.

θεωρεί ότι το ζήτημα της χρηματοδότησης των αποστολών και των επιχειρήσεων της
ΚΠΑΑ είναι καίριας σημασίας για να διασφαλιστεί το μέλλον της εν λόγω πολιτικής·
εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η συζήτηση που ξεκίνησε το
Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2013 σχετικά με το εν λόγω θέμα δεν έχει προς το παρόν
οδηγήσει σε καμία συγκεκριμένη πρόταση· ζητεί να ανατεθεί στον μηχανισμό Αθηνά η
συστηματική κάλυψη των δαπανών που απορρέουν από τη διεξαγωγή των
επιχειρήσεων και των αποστολών της ΚΠΑΑ καθώς και η διαχείριση των
χρηματοδοτήσεων των κρατών μελών σε διμερές επίπεδο, των τρίτων κρατών ή άλλων
διεθνών οργανισμών, ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στη χρηματοδότηση των
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επιχειρήσεων·
11.

παρατηρεί ότι οι μη στρατιωτικές αποστολές που πραγματοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση
από το 2009 είναι ως επί το πλείστον σχεδιασμένες για την προβολή της Ένωσης στη
διάρκεια μιας κρίσης και όχι ως στρατηγικό μέσο το οποίο να στηρίζεται σε ενδελεχή
ανάλυση και σχεδιασμό· εκτιμά ότι οι εν λόγω αποστολές δεν θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται ως άλλοθι της παρουσίας της Ένωσης αλλά να αποτελούν
πραγματικά πολιτικά και επιχειρησιακά εργαλεία τα οποία θα χρησιμοποιούνται
αποτελεσματικά και υπεύθυνα και θα εντάσσονται σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική
δράσης·

12.

διερωτάται, μεταξύ άλλων, για την αναγκαιότητα της διεξαγωγής και της διατήρησης
μιας αποστολής βοήθειας στα σύνορα της Λιβύης (EUBAM Λιβύη) στο πλαίσιο ενός
θεσμικού περιβάλλοντος και περιβάλλοντος ασφαλείας που δεν της επέτρεψαν ποτέ να
ανταποκριθεί στους βασικούς στόχους που είχαν καθοριστεί·

13.

επίσης, όσον αφορά την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, εκφράζει τη λύπη του για
το γεγονός ότι οι συζητήσεις στο Συμβούλιο σχετικά με την αποστολή βοήθειας στα
σύνορα της Rafah (EUBAM Rafah) δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί· ζητεί την εκ νέου
ενεργοποίηση της αποστολής καθώς και την επαναξιολόγηση της εντολής, του
δυναμικού και των μέσων αυτής, ούτως ώστε να μπορεί να συμβάλει στον έλεγχο των
συνόρων της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο και το Ισραήλ·

14.

επισημαίνει ότι η φιλόδοξη αποστολή ενίσχυσης των περιφερειακών ναυτικών
ικανοτήτων στο Κέρας της Αφρικής (EUCAP Nestor) εντάσσεται σε ένα κορεσμένο
θεσμικό και επιχειρησιακό περιβάλλον αποτελούμενο από πολυμερείς και διμερείς
παράγοντες, καθώς και κοινοτικά μέσα, γεγονός το οποίο βλάπτει όχι μόνο την
προβολή και την ακριβή στοχοθεσία αλλά και τα απτά αποτελέσματα της εν λόγω
αποστολής·

15.

επισημαίνει την ύπαρξη, από τον Ιούνιο του 2013, ενός χώρου αποθήκευσης που
αποσκοπεί στην ταχεία διάθεση των απαραίτητων μέσων για τις μη στρατιωτικές
αποστολές της ΚΠΑΑ· εκτιμά ότι ο εν λόγω χώρος, για να μπορεί να χρησιμοποιείται
αποτελεσματικά, θα πρέπει να εξυπηρετεί τον επικεφαλής της αποστολής και τις
ανάγκες που εκείνος προσδιορίζει και να μην εξαρτάται από τις αποφάσεις της
Επιτροπής· ζητεί την εκπόνηση ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων σχετικά με τον εν
λόγω χώρο αποθήκευσης με σκοπό την αξιολόγηση της προστιθεμένης αξίας του ως
προς την ταχύτητα διεξαγωγής των μη στρατιωτικών αποστολών·

16.

επικροτεί τις μελέτες που βρίσκονται υπό εκπόνηση σχετικά με τη δημιουργία ενός
κέντρου κοινών υπηρεσιών με σκοπό την ομαδοποίηση των μέσων που προορίζονται
για τις μη στρατιωτικές αποστολές της ΚΠΑΑ· εκτιμά ότι η αποτελεσματικότερη λύση
είναι η σύσταση ενός ενιαίου θεσμικού μηχανισμού εντός της ΕΥΕΔ με σκοπό την
κεντρικοποίηση και τον εξορθολογισμό των υπηρεσιών των μη στρατιωτικών
αποστολών (ανθρώπινοι πόροι, πληροφορική, εφοδιαστική...) που βρίσκονται επί του
παρόντος διασκορπισμένες σε κάθε αποστολή·

17.

παρατηρεί ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ εστιάζουν όλο και περισσότερο
στην εκπαίδευση των ένοπλων δυνάμεων (EUTM Μάλι και EUTM Σομαλία)· επικροτεί
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την επιτυχία των εν λόγω επιχειρήσεων αλλά αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι αποστολές
εκτελεστικής εντολής σπανίως χρησιμοποιούνται πλέον· εκτιμά ότι, λόγω των συνεχών
απειλών στον περίγυρό της, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δύναται να εστιάζει μόνο στα
μέσα για την περίοδο μετά την κρίση ή για την έξοδο από την κρίση και πρέπει να είναι
σε θέση να παρεμβαίνει σε όλα τα επίπεδα διαχείρισης μιας κρίσης·
18.

εκφράζει τη λύπη του για τα προβλήματα συγκέντρωσης δυνάμεων που προκύπτουν
κατά την έναρξη των στρατιωτικών αποστολών· επισημαίνει ότι, εκτός από την
ευρωπαϊκή αποστολή στο Μάλι (EUTM Mali), που βασίζεται στην ουσιαστική
συνεισφορά 23 κρατών μελών, η κάθε στρατιωτική επιχείρηση της Ένωσης που
βρίσκεται υπό εξέλιξη αφορά το πολύ έξι κράτη μέλη· εκτιμά ότι οι συνεισφορές των
τρίτων κρατών αποδεικνύουν τη ζωτικότητα των συμπράξεων στην ΚΠΑΑ αλλά,
κυρίως, αντανακλούν τη μείωση του ενδιαφέροντος των κρατών μελών·

19.

δεδομένου ότι τόσο οι μη στρατιωτικές αποστολές της Ένωσης (EUCAP) όσο και οι
στρατιωτικές αποστολές (EUTM) προσανατολίζονται προς την κατάρτιση, διερωτάται
για την καταλληλότητα της υιοθέτησης μιας διαρθρωτικής πολιτικής που θα αποσκοπεί
στη μακροβιότητα των εν λόγω αποστολών, με την παροχή συνδρομής σε επίπεδο
προϋπολογισμού και εξοπλισμού· εκτιμά ότι η εν λόγω νέα πολιτική, που εντάσσεται
στο πλαίσιο συνεργασίας και ανάπτυξης, θα συμβάλει στην υλοποίηση των
συνεχιζόμενων εργασιών των πρωτοβουλιών Train and Equip και E2I με σκοπό τη
μακροπρόθεσμη ενίσχυση των ικανοτήτων των τρίτων κρατών (σε επίπεδο εξοπλισμού,
υλικών, υποδομών, μισθών) για τη δημιουργία ένοπλων δυνάμεών με επιχειρησιακή
ετοιμότητα·

20.

εκφράζει την ικανοποίησή του για τη βούληση του Συμβουλίου του Νοεμβρίου 2013 να
ενισχύσει την επεκτασιμότητα και την ευελιξία των μάχιμων μονάδων (GTUE) ώστε να
μπορούν να ανταποκρίνονται σε κάθε είδος καθηκόντων διαχείρισης κρίσεων·
επισημαίνει, ωστόσο, ότι η μοναδική – και εξαιρετικά περιορισμένη – πρόοδος που έχει
σημειωθεί μέχρι στιγμής είναι η πρόταση ανάληψης του κόστους της στρατηγικής
μεταφοράς των GTUE προς τους τόπους επιχειρήσεων από τον μηχανισμό Αθηνά·
ζητεί από όλα τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν άμεσα μια εποικοδομητική προσέγγιση
και να μεριμνήσουν για την οριστική εξάλειψη όλων των πολιτικών και επιχειρησιακών
εμποδίων που παρακωλύουν την αξιοποίηση των GTUE·

21.

εκφράζει την ικανοποίησή του για το θετικό μήνυμα της τελευταίας άτυπης συνόδου
των Υπουργών Άμυνας να διερευνήσει τη δυνατότητα υλοποίησης του άρθρου 44 της
συνθήκης της ΕΕ· εκφράζει, εντούτοις, τη λύπη του για το γεγονός ότι εξαιτίας των
διαφωνιών επί του θέματος δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος σε σχέση με τις
λεπτομέρειες εφαρμογής του εν λόγω άρθρου· θεωρεί ότι η εφαρμογή του άρθρου 44
θα συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της ευελιξίας και της ταχύτητας ανταπόκρισης
της Ένωσης και κατ' επέκταση στην ικανότητά της να αντιμετωπίζει τις απειλές που
παρουσιάζονται· καλεί τα κράτη μέλη που δεν επιδεικνύουν ενδιαφέρον ή δεν
διαθέτουν τα μέσα να συμμετέχουν στις επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ να ενεργήσουν
εποικοδομητικά και να επιτρέψουν στα άλλα κράτη μέλη να δράσουν εφόσον το
επιθυμούν·

22.

ζητεί από την ΑΕ/ΥΕ να διερευνήσει τη δυνατότητα υλοποίησης και άλλων άρθρων της
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Συνθήκης της Λισαβόνας·
23.

ζητεί να εξεταστεί σοβαρά το ενδεχόμενο χρήσης – σε μορφές που διαθέτουν την
απαραίτητη επεκτασιμότητα – πολυμερών επιτελείων και Σωμάτων τα οποία έχουν
αποδείξει στην πράξη την αποτελεσματικότητά τους, όπως είναι το Eurocorps στο
Στρασβούργο·

24.

υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα διεθνή
θεσμικά όργανα στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, και ιδίως με τον ΟΗΕ, το
ΝΑΤΟ, την ΑΕ και τον ΟΑΣΕ· επικροτεί τη δήλωση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ
που πραγματοποιήθηκε στην Ουαλία τον παρελθόντα Σεπτέμβριο, στην οποία το
ΝΑΤΟ επανέλαβε την υποστήριξή του για την ανάπτυξη της ΚΠΑΑ·

Τομέας ικανοτήτων/δυναμικού
25.

θεωρεί ότι οι επιπτώσεις της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008
οδήγησαν στη μείωση των εθνικών προϋπολογισμών άμυνας και ότι η εν λόγω μείωση
πραγματοποιήθηκε χωρίς κανέναν συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών, με
αποτέλεσμα να τεθεί σε κίνδυνο η στρατηγική αυτονομία της Ένωσης και η ικανότητα
των κρατών μελών να καλύψουν τις ανάγκες των ένοπλων δυνάμεών τους σε έμψυχο
και υλικό δυναμικό·

26.

επικροτεί την έγκριση από το Συμβούλιο, στις 18 Νοεμβρίου 2014, του πλαισίου
πολιτικής για τη συστηματική και μακροπρόθεσμη συνεργασία στον τομέα της άμυνας,
που στηρίζεται στη σύγκλιση των διαδικασιών σχεδιασμού ικανοτήτων και στην
ανταλλαγή πληροφοριών·

27.

επικροτεί την έγκριση από το Συμβούλιο, τον Νοέμβριο του 2014, του σχεδίου
ανάπτυξης ικανοτήτων 2014 του ΕΟΑ στο οποίο καθορίζονται οι 16 προτεραιότητες σε
επίπεδο ανάπτυξης ικανοτήτων· επικροτεί επίσης το έργο που πραγματοποίησε ο ΕΟΑ
μέσω της βάσης δεδομένων Codaba, όπου καταγράφονται οι δυνατότητες συνεργασίας
μεταξύ των κρατών μελών, ανοίγοντας τον δρόμο για πιθανές συνεργασίες· καλεί τα
κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τα εν λόγω εργαλεία κατά την ανάπτυξη των
στρατιωτικών ικανοτήτων τους·

28.

εκφράζει την έκπληξή του για το γεγονός ότι εξακολουθούν να μην υφίστανται, σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, διατάξεις για την παροχή φορολογικών κινήτρων σε σχέση με την
ανάπτυξη συνεργασιών και συμμετοχικών ενεργειών· επισημαίνει την έκκληση του
Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2013 για τη διερεύνηση παρόμοιων διατάξεων και
εκφράζει την απογοήτευσή του διότι έπειτα από ένα έτος οι σχετικές συζητήσεις δεν
έχουν ακόμη οδηγήσει σε κάποιο συγκεκριμένο μέτρο στον εν λόγω τομέα· επισημαίνει
ότι η βελγική κυβέρνηση ήδη χορηγεί απαλλαγές από τον ΦΠΑ όσον αφορά τα
προπαρασκευαστικά στάδια ορισμένων έργων του ΕΟΑ, όπως στην περίπτωση των
δορυφόρων Satcom· θεωρεί ότι οι εν λόγω απαλλαγές πρέπει να χορηγούνται
συστηματικά και να επεκταθούν σε συγκεκριμένες υποδομές και προγράμματα
ανάπτυξης ικανοτήτων·

29.

επικροτεί τα υφιστάμενα μοντέλα συνεργασίας, όπως είναι το ΕΕΕΜ, και τη συνεχή
επέκτασή του σε νέα κράτη μέλη· εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι το
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εν λόγω μοντέλο, που υπάρχει εδώ και χρόνια, δεν έχει ακόμη προσαρμοστεί σε άλλα
είδη αμυντικών ικανοτήτων· ζητεί την εκ νέου αξιοποίηση του ΕΕΕΜ και σε άλλους
τομείς επιχειρησιακής υποστήριξης με σκοπό την κάλυψη σημαντικών ελλείψεων σε
επίπεδο ικανοτήτων/δυναμικού·
30.

επισημαίνει την ελάχιστη πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε σχέση με τα έργα ανταλλαγής
και κοινής χρήσης· επικροτεί, ειδικότερα, την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον τομέα
του ανεφοδιασμού εν πτήσει μέσω της απόκτησης ενός στόλου αεροσκαφών MRTT·
αποδοκιμάζει το γεγονός ότι μόνο ένας πολύ περιορισμένος αριθμός κρατών μελών έχει
λάβει προς το παρόν μέρος στο εν λόγω έργο, και καλεί τα κράτη μέλη που
αντιμετωπίζουν ελλείψεις στον εν λόγω τομέα να συμμετάσχουν σε αυτό·

31.

επικροτεί τη βούληση του Συμβουλίου να αναπτύξει έργα στον τομέα καίριων
τεχνολογιών, όπως είναι τα συστήματα RPAS και οι δορυφορικές επικοινωνίες
Govsatcom· τονίζει την ανάγκη θέσπισης ενός κανονιστικού πλαισίου για τα RPAS με
σκοπό την αρχική ενσωμάτωσή τους στο ευρωπαϊκό σύστημα αεροπορίας έως το 2016,
λαμβανομένων υπόψη των στρατιωτικών και πολιτικών αναγκών·

32.

επικροτεί την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε σχέση με τις δορυφορικές υπηρεσίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Galileo, Copernicus, EGNOS)· θεωρεί ότι οι εν λόγω
διαστημικές υπηρεσίες, και ιδίως το Copernicus, θα πρέπει να καταστούν
επιχειρησιακές με σκοπό τη στήριξη των αποστολών και των επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ
όσον αφορά τις ανάγκες σε δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης· επικροτεί την
ανάπτυξη του Ariane 6· εκφράζει τη λύπη του διότι η Ένωση συνεχίζει, για τεχνικούς
και εμπορικούς λόγους, να αγοράζει ρωσικούς πυραύλους εκτόξευσης, το οποίο έρχεται
σε αντίθεση με τον στόχο της για την επίτευξη ενός ορισμένου βαθμού στρατηγικής
αυτονομίας·

33.

θεωρεί ότι η Ένωση μπορεί να θεσπίσει τους ίδιους στόχους με το ΝΑΤΟ σε επίπεδο
ικανοτήτων, το οποίο προϋποθέτει τη διάθεση τουλάχιστον του 2% του ΑΕΠ σε
αμυντικές δαπάνες και του 20% του αμυντικού προϋπολογισμού σε βαρύ εξοπλισμό,
περιλαμβανομένης της έρευνας και της ανάπτυξης·

Αμυντική βιομηχανία
34.

θεωρεί ότι οι αμυντικές συμβάσεις είναι πολύ εξειδικευμένες, λόγω της σχεδόν
αποκλειστικά κρατικής ζήτησης, του περιορισμένου αριθμού επιχειρήσεων στην αγορά,
των μακρών περιόδων ανάπτυξης των προϊόντων και της λειτουργικής συντήρησής
τους, και του στρατηγικού χαρακτήρα ορισμένων τεχνολογιών·

35.

επισημαίνει την ανακοίνωση που εξέδωσε η Επιτροπή τον Ιούλιο του 2013 με τίτλο
«Μετάβαση προς έναν ανταγωνιστικότερο και αποδοτικότερο τομέα άμυνας και
ασφάλειας», καθώς και τον χάρτη πορείας που εξήγγειλε τον Ιούνιο του 2014 για την
εφαρμογή της εν λόγω ανακοίνωσης καθώς και των σχετικών προτάσεων, και ιδίως για
την ορθότερη εφαρμογή των οδηγιών 2009/81/ΕΚ και 2009/43/ΕΚ της εσωτερικής
αγοράς·

36.

εκτιμά ότι όλα αυτά τα μέτρα απαιτούν την εκ των προτέρων οριοθέτηση της
ευρωπαϊκής βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης στον τομέα της άμυνας (BITDE)
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ώστε να καταστεί δυνατή η στόχευση των στρατηγικών επιχειρήσεων ή
δραστηριοτήτων που μπορούν να επωφεληθούν από αυτήν·
37.

σημειώνει τη βούληση του Συμβουλίου να εφαρμόσει ένα ευρωπαϊκό καθεστώς
ασφάλειας του εφοδιασμού στο πλαίσιο του οποίου τα κράτη μέλη θα παρέχουν
αμοιβαία συνδρομή και θα ανταποκρίνονται ταχέως στις σχετικές ανάγκες στον τομέα
της άμυνας· αναμένει τον χάρτη πορείας της Επιτροπής ο οποίος θα περιλαμβάνει
διάφορες επιλογές εφαρμογής·

38.

θεωρεί ότι καμία κυβέρνηση δεν μπορεί μόνη της να αναπτύξει προγράμματα Ε&Τ
σημαντικής εμβέλειας· επικροτεί ως εκ τούτου τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με
την ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ της μη στρατιωτικής και της αμυντικής έρευνας·
επικροτεί επίσης την έναρξη προπαρασκευαστικών δράσεων (ΠΔ) και ευελπιστεί ότι η
ΠΔ στον τομέα της ΚΠΑΑ θα οδηγήσει στη χρηματοδότηση ενός θεματικού
ερευνητικού πεδίου κατά το προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο·

39.

ζητεί ωστόσο να υπάρχει μεγαλύτερη επαγρύπνηση, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα
ζητήματα διακυβέρνησης, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τη
συγχρηματοδότηση και τους κανόνες συμμετοχής στην εν λόγω ΠΔ στον τομέα της
άμυνας· ζητεί την πλήρη συμμετοχή των κρατών μελών στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων ώστε να αποφεύγονται τα γραφειοκρατικά εμπόδια και να διασφαλίζεται
ότι τα προγράμματα ανταποκρίνονται στις στρατηγικές ανάγκες της ΚΠΑΑ και των
κρατών μελών·

40.

σημειώνει τις προτάσεις της Επιτροπής που έχουν ως στόχο να ενθαρρύνουν τη θέσπιση
κοινών προτύπων και διαδικασιών πιστοποίησης για τον αμυντικό εξοπλισμό· ως προς
αυτό, αναμένει τον χάρτη πορείας του ΕΟΑ και της Επιτροπής για την ανάπτυξη
βιομηχανικών προτύπων στον τομέα της άμυνας, καθώς και τις επιλογές του ΕΟΑ και
του ΕΟΑΑ για τη βελτίωση της αμοιβαίας αναγνώρισης της στρατιωτικής
πιστοποίησης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ·

41.

αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Πρόεδρο του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την ΑΕ/ΥΕ, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις
και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον
Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ, τον Γενικό Γραμματέα του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τον Ασκούντα την Προεδρία του ΟΑΣΕ, τον Πρόεδρο
της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ, τον Πρόεδρο της Συνέλευσης της
Αφρικανικής Ένωσης και τον Γενικό Γραμματέα του ASEAN.
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