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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον αντίκτυπο των εξελίξεων στις ευρωπαϊκές αμυντικές αγορές επί των 
ικανοτήτων ασφάλειας και άμυνας στην Ευρώπη
(2015/2037(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τον Τίτλο V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 19-20 Δεκεμβρίου 
2013 σχετικά με την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά 
με την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2013, με τίτλο 
«Μετάβαση προς έναν ανταγωνιστικότερο και αποδοτικότερο τομέα άμυνας και 
ασφάλειας» (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 την Κοινή Θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 8ης 
Δεκεμβρίου 2008 για τον καθορισμό κοινών κανόνων που διέπουν τον έλεγχο των 
εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού,

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

– έχοντας υπόψη το επικαιροποιημένο πλαίσιο ρύθμισης για την ασφάλεια του 
εφοδιασμού μεταξύ των προσχωρησάντων κρατών μελών, που εγκρίθηκε από το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας τον Νοέμβριο του 2013, 
και του σχετικού κώδικα δεοντολογίας σχετικά με την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, 
που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας τον 
Μάιο του 2014,

                                               
1 ΕΕ L 146 της 10.6.2009, σ. 1.
2 ΕΕ L 216 της 20.8.2009, σ. 76.
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– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 21ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την Ευρωπαϊκή 
Βιομηχανική και Τεχνολογική Βάση στον τομέα της άμυνας1 και της 14ης Δεκεμβρίου 
2011 σχετικά με τον αντίκτυπο της χρηματοπιστωτικής κρίσης στον αμυντικό τομέα 
των κρατών μελών της ΕΕ2,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 52 και 54 του Κανονισμού,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 
(A7-0000/2015),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την αμυντική αγορά 
που θεσπίσθηκε στο πλαίσιο της δέσμης για την άμυνα του 2009, και την οποία και τα 
28 κράτη μέλη έχουν μεταφέρει τους νέους κανόνες στο εθνικό τους δίκαιο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίκεντρο αυτής της νέας νομοθεσίας είναι η εισαγωγή ενός 
κανονιστικού πλαισίου που βασίζεται στη διαφάνεια, την αποφυγή διακρίσεων και τον 
ανταγωνισμό που αντιμετωπίζει τις ιδιαιτερότητες του αμυντικού τομέα·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη έχουν συμφωνήσει για την ανάγκη ανάπτυξης 
μιας ευρωπαϊκής αγοράς για αμυντικό εξοπλισμό και υπηρεσίες· ότι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο ζήτησε μάλιστα την καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού καθεστώτος ασφάλειας 
του εφοδιασμού· ότι οι επαρκείς ικανότητες και η προμήθεια εξοπλισμού καθώς και η 
στρατηγική αυτονομία της ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια της Ένωσης 
και αυτή των γειτονικών της χωρών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη ενοποίησης στις ευρωπαϊκές αμυντικές αγορές 
σημαίνει ότι οι εξωτερικές εξαρτήσεις του ευρωπαϊκού αμυντικού τομέα αυξάνονται με 
επικίνδυνο τρόπο, σε μια εποχή όπου υπάρχουν πολλές και άμεσες απειλές στην 
ευρωπαϊκή ασφάλεια σε πρωτοφανή βαθμό μετά από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου·

Οι εξελίξεις στις ευρωπαϊκές αμυντικές αγορές θέτουν την ευρωπαϊκή αυτονομία σε 
κίνδυνο

1. παραμένει ανήσυχο για τις ευρείας κλίμακας και σε μεγάλο βαθμό ασυντόνιστες 
περικοπές του προϋπολογισμού στον τομέα της άμυνας στα περισσότερα κράτη μέλη· 
εκφράζει την άποψη ότι αυτή η έλλειψη συντονισμού θέτει σε κίνδυνο την Ένωση με 
την παραίτηση από στρατηγικά στοιχεία του ενεργητικού και ικανότητες και με την μη 
εκμετάλλευση δυνατοτήτων τις οποίες θα μπορούσε να επιφέρει ο συντονισμός των 
αμυντικών πολιτικών και η κοινή χρήση και ο επιμερισμός αμυντικών ενεργητικών 
στοιχείων όσον αφορά την υλοποίηση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ, την 
ασφάλεια του εφοδιασμού της και την προάσπιση των πολιτών της και των 
συμφερόντων της·

2. εκφράζει τη βαθειά ανησυχία του για την απότομη αύξηση των ένοπλων συγκρούσεων, 
του υβριδικού πολέμου, της αστάθειας και των εκτεταμένων παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην άμεση γειτονία της ΕΕ καθώς και την απειλή της 

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0514.
2 ΕΕ C 168 Ε της 14.6.2013, σ. 9.
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τρομοκρατίας εντός της ΕΕ· πιστεύει ότι οι σημερινές απειλές κατά της ασφάλειας είναι 
κοινές σε όλη την ΕΕ και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά τρόπο ενιαίο και 
συντονισμένο, με την κοινή χρήση και συνένωση στρατιωτικών και μη στρατιωτικών 
μέσων· πιστεύει, σχετικά, ότι είναι επιτακτική ανάγκη να μην σπαταλούνται πόροι και 
ότι είναι ουσιαστικής σημασίας η καλύτερη χρήση των χρημάτων των φορολογουμένων 
καθώς επίσης η επίτευξη προόδου στην δημιουργία μιας ευρωπαϊκής αγοράς αμυντικού 
εξοπλισμού και η ανάπτυξη μιας Ευρωπαϊκής Βάσης Αμυντικής Τεχνολογίας και 
Βιομηχανίας (ΕΒΑΤΒ)·

3. εκφράζει, ως εκ τούτου, την ανησυχία του από τον αργό ρυθμό και τη μη ενιαία 
εφαρμογή από τα κράτη μέλη της Δέσμης Οδηγιών του 2009 για την άμυνα και 
υπογραμμίζει τη σημασία του ρόλου ελέγχου τον οποίο θα πρέπει να ασκήσει η 
Επιτροπή· αναγνωρίζει ότι η εισαγωγή μιας νέας νομοθεσίας είναι μια χρονοβόρα 
διαδικασία, αλλά προειδοποιεί ότι η εσφαλμένη και διάχυτη εφαρμογή κινδυνεύει να 
δημιουργήσει κακά πρότυπα πρακτικής, θέτοντας σε κίνδυνο με τον τρόπο αυτό την 
επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στις οδηγίες και, κατά συνέπεια, τη δημιουργία 
μιας ευρωπαϊκής αγοράς αμυντικού εξοπλισμού και εξασθενίζοντας την ανάπτυξη μιας 
Ευρωπαϊκής Βάσης Αμυντικής Τεχνολογίας και Βιομηχανίας·

4. προειδοποιεί για τις ανησυχητικές εξελίξεις στην ευρωπαϊκή αγορά στον τομέα της 
άμυνας που συνιστούν οι αυξανόμενες εξωτερικές εξαρτήσεις στον ευρωπαϊκό 
αμυντικό τομέα σε μια περίοδο με αυξανόμενες και δύσκολες συνθήκες όσον αφορά 
την ασφάλειας· προειδοποιεί, ειδικότερα, για τον συνδυασμό των μειωμένων αμυντικών 
προϋπολογισμών των κρατών μελών, τη συνεχιζόμενη κατάτμηση της αγοράς παρά 
τους νέους κανόνες της εσωτερικής αγοράς, την αυξανόμενη εξάρτηση της αμυντικής 
βιομηχανίας από εξαγωγές εκτός της ΕΕ και τις αυξανόμενες ξένες επενδύσεις στον 
αμυντικό τομέα της Ευρώπης, που παραχωρεί τον έλεγχο στρατηγικών εθνικών και 
ευρωπαϊκών αμυντικών βιομηχανιών, περιουσιακών στοιχείων και τεχνολογιών·

5. σημειώνει ότι ενώ το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2013 απέτυχε να 
παράσχει μια επαρκή απάντηση σε αυτή την κατάσταση, περιέγραψε παρόλα ταύτα 
έναν αριθμό μορφών δράσης και δεσμεύθηκε να επανεξετάσει την πρόοδο τον Ιούνιο 
2015· υπογραμμίζει ότι παρά το γεγονός ότι οι περιορισμένες φιλοδοξίες και η 
περαιτέρω επιδείνωση του περιβάλλοντος ασφάλειας τόσο στο εσωτερικό όσο και στα 
ανατολικά και νότια της ΕΕ, δεν επιτεύχθηκε καμία πραγματική πρόοδο στην 
αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων και απειλών κατά της ασφάλειας·

6. προτρέπει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αντλήσει τα αναγκαία διδάγματα και να λάβει 
συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση του κατακερματισμού της ευρωπαϊκής 
αγοράς στον τομέα της άμυνας προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα των 
αμυντικών ικανοτήτων που απαιτούνται ώστε να διασφαλιστεί η ευρωπαϊκή ασφάλεια 
και να επιτευχθούν οι στόχοι της ΚΠΑΑ·

Μείωση της ευρωπαϊκής ζήτησης λόγω περικοπών του προϋπολογισμού: ανάγκη για 
περαιτέρω συνεργασία

7. πιστεύει ότι τα έτη υποχρηματοδοτούμενων αμυντικών προϋπολογισμών στην Ευρώπη 
θα πρέπει να αντισταθμιστούν από αυξημένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, 
συμπεριλαμβανομένης μεταξύ άλλων, της άρθρωσης των πολιτικών στον τομέα των 
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αμυντικών προϋπολογισμών και του συντονισμού των στρατηγικών επιλογών σε ό,τι 
αφορά την απόκτηση στρατιωτικού καθώς και διπλής χρήσεως εξοπλισμού· 
επαναλαμβάνει την έκκληση του για ενοποίηση της ζήτησης σε ολόκληρη την ΕΕ, 
δεδομένου ότι αυτό αποτελεί το μόνο μέσο για την επίτευξη κρίσιμης μάζας, 
προκειμένου να διατηρηθεί μια ανταγωνιστική και ανεξάρτητη ΕΒΑΤΒ· τονίζει ότι η 
διατήρηση μιας ισχυρούς και αυτόνομης ΕΒΑΤΒ αποτελεί βασικό στοιχείο για την 
ικανότητα της Ευρώπης να προστατεύει τους πολίτες της, τα συμφέροντα και τις αξίες 
της, σύμφωνα με τους στόχους της Συνθήκης και να εκπληρώνει τις ευθύνες της ως 
πάροχος παγκόσμιας ασφάλειας, όπως τονίστηκε από την Αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 
Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ)·

8. υπενθυμίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη σύγκλιση μεταξύ των διαδικασιών σχεδιασμού 
της εθνικής άμυνας και χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την έγκριση του πλαισίου 
πολιτικής για συστηματική και μακροπρόθεσμη συνεργασία στον τομέα της άμυνας· 
θεωρεί λυπηρό, ωστόσο, τον μη δεσμευτικό χαρακτήρα της και το γεγονός ότι δεν έχει 
εισαχθεί μια σαφή και δομημένη διαδικασία· 

9. ζητεί η συνεργασία και η συγκέντρωση και ανταλλαγή πρωτοβουλιών να έχουν 
προτεραιότητα και να δημιουργηθούν κίνητρα - ιδιαίτερα φορολογικά κίνητρα - για το 
σκοπό αυτό· χαιρετίζει το έργο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ) σχετικά 
με έναν κοινό μηχανισμό προμηθειών και αναμένει ότι θα περιλαμβάνει μέτρα για την 
παροχή κινήτρων όσον αφορά τις αγορές στο πλαίσιο συνεργασίας και την υποστήριξη 
αμυντικού εξοπλισμού· 

10. υπενθυμίζει ότι στα πλαίσια του Ορίζοντα 2020, COSME και των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, οι αμυντικές βιομηχανίες, και ιδίως οι ΜΜΕ 
μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση από την ΕΕ για προϊόντα διπλής 
χρήσης και άλλα έργα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνδράμουν τις 
επιχειρήσεις και ειδικότερα τις ΜΜΕ, στο να αξιοποιήσουν κατάλληλα τις ευκαιρίες 
ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για έργα που σχετίζονται με την άμυνα·

Αύξηση της εξωτερικής εξάρτησης: ανάγκη για μια κοινή προσέγγιση

11. προειδοποιεί ότι οι ευρωπαϊκές εταιρίες στον τομέα της άμυνας αντισταθμίζουν σε όλο 
μεγαλύτερο βαθμό την μείωση του κύκλου εργασιών τους στην Ευρώπη μέσω 
εξαγωγών εκτός ΕΕ προχωρώντας σε καταστρεπτικό ανταγωνισμό, μεταφορά 
ευαίσθητων τεχνολογιών και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στους 
μελλοντικούς ανταγωνιστές τους καθώς και σε μετεγκατάσταση της παραγωγής εκτός 
ΕΕ, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την ασφάλεια εφοδιασμού της Ευρώπης και αυξάνοντας 
τους κινδύνους παραβίασης της κοινής θέσης σχετικά με τις εξαγωγές όπλων και την 
προώθηση της ένοπλης βίας και των συγκρούσεων σε άλλες περιφέρειες· πιστεύει ότι η 
έκθεση της ΕΕ στον κίνδυνο της ΕΒΑΤΒ να εξαρτάται από πελάτες σε τρίτες χώρες, με 
διαφορετικά στρατηγικά συμφέροντα, αποτελεί ένα σημαντικό στρατηγικό σφάλμα·

12. πιστεύει ότι οι πολιτικές ελέγχου των εξαγωγών της ΕΕ θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν 
ουσιαστικά προκειμένου να αναπτυχθεί ένα πλέον ολοκληρωμένο καθεστώς της ΕΕ και 
να υπάρξουν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, εξασφαλίζοντας ότι πρωταρχικοί στόχοι 
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας θα έχουν προτεραιότητα έναντι 
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βραχυπρόθεσμων χρηματοπιστωτικών, οικονομικών και εμπορικών συμφερόντων· 
σημειώνει ότι το Συμβούλιο απέτυχε να διασφαλίσει την ενιαία εφαρμογή της κοινής 
θέσης για τον έλεγχο των εξαγωγών στρατιωτικού εξοπλισμού· εκφράζει την αμηχανία 
του για το γεγονός ότι ακόμα και σε περιπτώσεις κατάφορης μη συμμόρφωσης από 
αγοράστρια χώρα με πολλά από τα οκτώ κριτήρια, συμπεριλαμβανομένων αυτών για τη 
διατήρηση της περιφερειακής ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας, και σχετικά με τη 
συμπεριφορά της αγοράστριας χώρας όσον αφορά τη διεθνή κοινότητα και την τήρηση 
του διεθνούς δικαίου, η κοινή θέση είναι σχεδόν απούσα από την πολιτική σφαίρα 
λήψεως αποφάσεων και τον δημόσιο διάλογο· 

13. προτρέπει τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με τις αρχές της κοινής θέσης και να 
υποβάλουν πλήρεις και τακτικές εκθέσεις σχετικά με την κατάσταση των εξαγωγών 
τους αμυντικού εξοπλισμού σε τρίτες χώρες· καλεί το Συμβούλιο και την ΑΕ/ΥΕ να 
εντοπίσουν τους λόγους για τη μη πλήρη συμμόρφωση των κρατών μελών με την 
υποχρέωση υποβολής εκθέσεως, και να εφαρμόσουν έναν νέο μηχανισμό ο οποίος 
μπορεί να καλύψει το κενό αυτό· υπενθυμίζει ότι η τήρηση της κοινής θέσεως είναι 
θεμελιώδης για την υλοποίηση των αρχών και αξιών της ΕΕ, ιδίως στον τομέα του 
διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και του διεθνούς ανθρωπιστικού 
δικαίου, και τις ευθύνες της όσον αφορά την ασφάλεια σε παγκόσμιο επίπεδο· 

14. σημειώνει την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την επανεξέταση της πολιτικής 
ελέγχου των εξαγωγών ειδών διπλής χρήσης και τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη 
να διασφαλιστούν οι διαδικασίες ελέγχου οι οποίες δεν θα εμποδίζουν την ελεύθερη 
κυκλοφορία των εμπορευμάτων και της τεχνολογίας εντός της εσωτερικής αγοράς, και 
να εμποδιστούν οι διαφορετικές ερμηνείες των κανόνων της ΕΕ· 

15. σημειώνει ότι ενώ η αυξανόμενη σημασία των τεχνολογιών διπλής χρήσης παρέχει 
οφέλη από απόψεως συνεργιών μεταξύ του αμυντικού τομέα και της εμπορικής 
παραγωγής, τον καθιστά επίσης εξαρτώμενο από μη στρατιωτικής φύσεως αλυσίδες 
εφοδιασμού, οι οποίες συχνά βασίζουν την παραγωγή τους εκτός της Ευρώπης· 
προειδοποιεί επίσης για την αυξανόμενη διεθνοποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού της 
βιομηχανίας και τις επιπτώσεις που μπορούν να επιφέρουν αλλαγές στο ιδιοκτησιακό 
καθεστώς στον τομέα της άμυνας, στην ασφάλεια του εφοδιασμού στην ΕΕ καθώς και 
τους αυξανόμενους κινδύνους για την ευρωπαϊκή και την εθνική ασφάλεια·

16. χαιρετίζει το έργο του ΕΟΑ και της Επιτροπής σχετικά με το καθεστώς της 
πανευρωπαϊκής ασφάλειας εφοδιασμού (SoS) σύμφωνα με την εντολή του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, και προσβλέπει σε έναν οδικό χάρτη με ειδικές ενέργειες που πρέπει να 
παρουσιασθεί προς έγκριση τον Ιούνιο του 2015· 

17. εκφράζει την άποψη ότι το καθεστώς SoS θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα 
αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου σε όλη την ΕΕ προκειμένου να εντοπίζει υφιστάμενα 
καθώς και πιθανά τρωτά σημεία από απόψεως ελέγχου εκ μέρους της αλλοδαπής 
στρατηγικών στοιχείων ενεργητικού και εφοδιασμού από τρίτες χώρες· προτρέπει την 
Επιτροπή να χαρτογραφήσει τις υφιστάμενες δομές και τις στρατηγικές δυνατότητες 
που έχουν τα κράτη μέλη, προκειμένου να αξιολογήσει τον ρόλο της στην εξασφάλιση 
της ασφάλειας της ΕΕ και αυτή της γειτονίας της καθώς και πέραν από αυτήν, στο 
πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας  (ΚΕΠΠΑ) και της 
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ΚΠΑΑ, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων σχετικά με τη θάλασσα, το διάστημα και 
τον κυβερνοχώρο·

18. θεωρεί ότι η αμοιβαία διαβεβαίωση της SoS μεταξύ των κρατών μελών αποτελεί 
θεμελιώδες στοιχείο για την οικοδόμηση μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής αγοράς στον 
τομέα της άμυνας· χαιρετίζει την αναθεωρημένη συμφωνία-πλαίσιο του ΕΟΑ για την 
SoS ως ένα μέσο που ενισχύει την αμοιβαία εμπιστοσύνη, αλλά σημειώνει ότι δεν 
δημιουργεί οιεσδήποτε νομικές υποχρεώσεις· εκφράζει την άποψη ότι το καθεστώς SoS 
σε όλη την ΕΕ πρέπει να βασίζεται σε νομοθεσία, και ιδιαίτερα στην πλήρη εφαρμογή 
της οδηγίας για τις μεταφορές εντός της ΕΕ, προκειμένου να αρθούν τα εμπόδια στην 
κυκλοφορία προϊόντων που συνδέονται με τον τομέα της άμυνας εντός της ΕΕ·

19. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της 
Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή, στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση 
του ΝΑΤΟ και στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ.


