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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη χρηματοδότηση της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας
(2014/2258(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τον τίτλο V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και ιδίως 
τα άρθρα 21, 24, 41, 42, 43, 44 και 46,

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

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Euratom) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας 
Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την 
περίοδο 2014-20201,

– έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική 
πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση2,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης 
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου3

και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του,

– έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 
18/2012 με τίτλο «Η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το Κοσσυφοπέδιο στον 
τομέα του κράτους δικαίου»,

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

– 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 Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης 
Εκπροσώπου και 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 Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης 
Εκπροσώπου 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,

                                               
1 ΕΕ L347 της 20.12.2013, σ. 884.
2 ΕΕ C373 της 20.12.2013, σ. 1.
3 ΕΕ L298 της 26.10.2012, σ. 1.



PE549.126v01-00 4/9 PR\1049165EL.doc

EL

– 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 τα συμπεράσματα της Προεδρίας τα οποία ενέκρινε το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο στο Ελσίνκι στις 11 Δεκεμβρίου 1999 (Πρωταρχικός Στόχος 2003) και τον 
Πρωταρχικό Στόχο 2010 που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 17 Μαΐου 2004,

– έχοντας υπόψη τον Μη Στρατιωτικό Πρωταρχικό Στόχο 2010, τον οποίο ενέκρινε η 
υπουργική διάσκεψη για τη βελτίωση των μη στρατιωτικών ικανοτήτων (Civilian 
Capabilities Improvement Conference) και επισήμανε το Συμβούλιο Γενικών 
Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων στις 19 Νοεμβρίου 2007,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της 
Επιτροπής Προϋπολογισμών σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής 
Προϋπολογισμών (A8-0000/2015),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της συνεχώς αυξανόμενης αστάθειας του περιβάλλοντος 
ασφάλειας απαιτείται η ενίσχυση της ΚΠΑΑ ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερο 
μέσο πολιτικής·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω των δημοσιονομικών περικοπών στις αμυντικές δαπάνες 
και των υφιστάμενων αλληλεπικαλύψεων απαιτείται ο ανασχεδιασμός της 
χρηματοδότησης των αποστολών και των επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ μέσω της 
αξιοποίησης των κονδυλίων του προϋπολογισμού με καλύτερο και περισσότερο 
αποδοτικό από άποψη κόστους τρόπο·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου του 2013 
αποφάσισε να εξετάσει τις χρηματοοικονομικές πτυχές των αποστολών και των 
επιχειρήσεων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της επανεξέτασης του μηχανισμού Αθηνά, 
προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι διαδικασίες και οι κανόνες παρέχουν τη δυνατότητα 
στην Ένωση να είναι περισσότερη ευέλικτη και αποδοτική κατά την ανάπτυξη μη 
στρατιωτικών αποστολών και στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΕΕ·

1. επισημαίνει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της αποτελούν μακράν τους βασικούς 
χρηματοδότες των ειρηνευτικών επιχειρήσεων, ενώ οι επιχειρήσεις και αποστολές της 
ΚΠΑΑ αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μικρό μέρος του συνόλου της χρηματοδότησης· 
εκφράζει τη λύπη του για τον πολύ μετριοπαθή χαρακτήρα των παρεμβάσεων ΚΠΑΑ, 
ιδίως των στρατιωτικών, που συνίστανται κυρίως σε στρατιωτικές εκπαιδευτικές 
αποστολές μικρής εμβέλειας και όχι σε σημαντικές ευρωπαϊκές συνεισφορές στη 
διατήρηση και την επιβολή της ειρήνης· 

2. καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο και τα κράτη μέλη να 
αξιοποιήσουν το πλήρες δυναμικό της Συνθήκης της Λισαβόνας όσον αφορά την 

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0286.
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ταχύτερη και περισσότερο ευέλικτη χρήση των αποστολών και των επιχειρήσεων της 
ΚΠΑΑ·

3. επισημαίνει με ανησυχία ότι, παρά τον συνολικό ετήσιο αμυντικό προϋπολογισμό της 
τάξης των 190 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα κράτη μέλη εξακολουθούν να μην είναι σε 
θέση να επιτύχουν τους Πρωταρχικούς Στόχους του Ελσίνκι του 1999· υπενθυμίζει 
τους φιλόδοξους μη στρατιωτικούς πρωταρχικούς στόχους που έχει θέσει η ΕΕ· ζητεί 
την ενίσχυση της ΕΕ ως παράγοντα στον τομέα της άμυνας, και εκφράζει τη λύπη του 
για την έλλειψη σαφούς στρατιωτικού δόγματος, με το οποίο θα καταστούν 
επιχειρησιακές οι αποστολές που απαριθμούνται στο άρθρο 43 της ΣΕΕ (οι διευρυμένες 
αποστολές Petersberg)· τάσσεται σαφώς υπέρ του στενότερου συντονισμού και της 
συνεργασίας στον τομέα της άμυνας μεταξύ των κρατών μελών και σε επίπεδο ΕΕ, 
ιδίως υπέρ της συγκέντρωσης και της κοινής χρήσης πόρων, ικανοτήτων και μέσων·

4. σημειώνει ότι το επίπεδο της χρηματοδότησης για τις μη στρατιωτικές αποστολές 
ΚΠΑΑ δυνάμει του κεφαλαίου του προϋπολογισμού της ΕΕ για την ΚΕΠΠΑ έχει 
μειωθεί κατά τα τελευταία έτη και αναμένεται να παραμείνει σταθερό στο πλαίσιο του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020· εκφράζει τη λύπη του για το ότι οι μη 
στρατιωτικές αποστολές έχουν επηρεαστεί από τη γενικευμένη έλλειψη πιστώσεων 
πληρωμών, υποχρεώνοντας την Επιτροπή να καθυστερήσει την καταβολή των 22 
εκατομμυρίων ευρώ το 2015 ως μέτρο μετριασμού· επικροτεί, ωστόσο, το γεγονός ότι 
περίπου 16 εκατομμύρια ευρώ έχουν προσδιοριστεί ως πιθανές εξοικονομήσεις, 
καθιστώντας δυνατή τη χρηματοδότηση περαιτέρω αποστολών εφόσον παραστεί
ανάγκη στο άμεσο μέλλον·

Πρωτοβουλίες για εξοικονόμηση κόστους/αύξηση της αποδοτικότητας

5. επιδοκιμάζει τα συγκεκριμένα μέτρα και τις ρεαλιστικές λύσεις που θέσπισε 
προσφάτως η Επιτροπή στο ισχύον πλαίσιο δημοσιονομικών κανόνων προκειμένου να 
επιταχυνθούν οι δημοσιονομικές διαδικασίες· αποδοκιμάζει, ωστόσο, τις σημαντικές 
καθυστερήσεις που εξακολουθούν να σημειώνονται στην προμήθεια βασικού 
εξοπλισμού και υπηρεσιών για τις αποστολές στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ, οι οποίες 
οφείλονται εν μέρει στη συχνά αργή διαδικασία έκδοσης αποφάσεων του Συμβουλίου 
αλλά ταυτόχρονα και σε έναν βαθμό έλλειψης ευελιξίας των δημοσιονομικών κανόνων, 
καθώς και το απορρέον αρνητικό αποτέλεσμα για τη λειτουργία των αποστολών· 
υπενθυμίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει ήδη επικρίνει τα ανωτέρω στην ειδική του 
έκθεση του 2012 σχετικά με τη βοήθεια της ΕΕ προς το Κοσσυφοπέδιο στον τομέα του 
κράτους δικαίου·

6. παροτρύνει την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις αυτές και να προτείνει τις 
αναγκαίες προσαρμογές στους δημοσιονομικούς κανόνες για τις μη στρατιωτικές 
αποστολές ΚΠΑΑ, προκειμένου να διευκολυνθεί η ταχεία και ευέλικτη διεξαγωγή των 
αποστολών, διασφαλίζοντας παράλληλα τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των 
πόρων της ΕΕ και την επαρκή προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης· 
εκτιμά ότι οι αρμοδιότητες εκτέλεσης του προϋπολογισμού πρέπει να ανατίθενται 
στους διοικητές μη στρατιωτικών επιχειρήσεων, κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο 
ανατίθενται στους επικεφαλής των αντιπροσωπειών της ΕΕ·

7. ενθαρρύνει σθεναρά τη σύσταση κέντρου κοινών υπηρεσιών (Shared Services Centre-
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SSC) από κοινού με ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης πόρων (Integrated 
Resource Management System-IRMS), ως τρόπο για τη βελτίωση της ταχύτητας 
ανάπτυξης, και της αποδοτικότητας από άποψη κόστους, των μη στρατιωτικών 
αποστολών· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η πρωτοβουλία αυτή παραμένει στάσιμη έως 
σήμερα· σημειώνει ότι εξετάζεται επί του παρόντος το ενδεχόμενο δημιουργίας 
πλατφόρμας στήριξης αποστολών, αλλά καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να προβούν 
σε περαιτέρω ενέργειες για τη δημιουργία ενός πραγματικού κέντρου κοινών 
υπηρεσιών·

8. πιστεύει ότι πρέπει να αρθούν οι χρόνιοι περιορισμοί στον διοικητικό προϋπολογισμό 
της ΕΥΕΔ/Μη Στρατιωτικής Δυνατότητας Σχεδιασμού και Διεξαγωγής Επιχειρήσεων, 
καθώς το ετήσιο δημοσιονομικό κονδύλιο παραμένει υπερβολικά χαμηλό για να 
καλύψει το σύνολο των εργασιών σχεδιασμού, διεξαγωγής και υποστήριξης, κυρίως 
όταν δρομολογούνται σχεδόν ταυτόχρονα περισσότερες αποστολές·

9. εκτιμά ότι η μόνιμη αποθήκη ΚΠΑΑ, η οποία επί του παρόντος εξυπηρετεί μόνο νέες 
μη στρατιωτικές αποστολές της ΚΠΑΑ, θα πρέπει σύντομα να αναβαθμιστεί 
διευρύνοντας το πεδίο της ώστε να συμπεριλάβει τις υπάρχουσες αποστολές και 
βελτιώνοντας τη διαθεσιμότητα του αποθηκευμένου εξοπλισμού, και ότι θα πρέπει να 
τεθεί υπό τη διαχείριση του μελλοντικού κέντρου κοινών υπηρεσιών·

10. τονίζει την ανάγκη για επαρκή στελέχωση των αποστολών σύμφωνα με τις διάφορες 
δεσμεύσεις που ανέλαβαν τα κράτη μέλη εν προκειμένω (π.χ. ο Μη Στρατιωτικός 
Πρωταρχικός Στόχος 2010, το Πολυετές Σχέδιο Ανάπτυξης Μη Στρατιωτικών 
Ικανοτήτων)· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζονται 
στην πρόσληψη -και τη διατήρηση- επαρκούς αριθμού εξειδικευμένου προσωπικού για 
τις αποστολές ΚΠΑΑ· ενθαρρύνει την ευρεία χρήση των ταχέως αναπτυσσόμενων μη 
στρατιωτικών ομάδων αντίδρασης (Civilian Response Team-CRT), η οποία θα αυξήσει 
την ικανότητα ταχείας αντίδρασης της ΕΕ, θα διευκολύνει την ταχεία συγκρότηση 
αποστολών και θα συμβάλει στην αποτελεσματικότητα της αντίδρασης για τη 
διαχείριση κρίσεων·

Συνέπεια και συμπληρωματικότητα

11. φρονεί ότι η ΚΠΑΑ θα πρέπει να θεωρηθεί ως τμήμα του ευρύτερου πλαισίου της 
ΚΕΠΠΑ και της εξωτερικής δράσης της ΕΕ στο σύνολό της· πιστεύει σθεναρά ότι 
πρέπει να διασφαλιστούν η συνέπεια και η συμπληρωματικότητα μεταξύ των διαφόρων 
μέσων για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και για τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου 
των δαπανών της ΕΕ· είναι πεπεισμένο ότι η ΕΕ διαθέτει περισσότερα εργαλεία και 
δυναμικό μόχλευσης από οποιονδήποτε άλλο υπερεθνικό θεσμό, δεδομένου ότι η 
πολιτική της όσον αφορά την ασφάλεια και την άμυνα μπορεί να ενισχυθεί μέσω μιας 
ολοκληρωμένης προσέγγισης με άλλα είδη μέσων και χρηματοδοτικών μηχανισμών της 
ΕΕ· πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι οι πόροι της ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
με ευφυέστερο τρόπο συνδέοντας την ΚΠΑΑ με τα διάφορα προγράμματα που 
διαχειρίζεται η Επιτροπή·

12. ζητεί καλύτερες στρατιωτικοπολιτικές συνέργειες, όπου κρίνεται κατάλληλο, κυρίως 
στον τομέα της υλικοτεχνικής υποδομής, των μεταφορών και της ασφάλειας των 
αποστολών, με παράλληλο σεβασμό των διαφορετικών αλυσίδων εντολών και της 
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διαφορετικής φύσης των μη στρατιωτικών και των στρατιωτικών αποστολών·

13. επικροτεί την επανεξέταση των διαδικασιών για τη διαχείριση κρίσεων που 
συμφωνήθηκε το 2013, καθώς είχε ως αποτέλεσμα βελτιώσεις στον σχεδιασμό και τη 
δρομολόγηση αποστολών ΚΠΑΑ· τονίζει, ωστόσο, ότι απαιτούνται περισσότερες 
προσπάθειες για να υπερκεραστούν οι επίμονες διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των 
διαφόρων τμημάτων του μηχανισμού εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ·

14. επικροτεί την πρωτοβουλία «Εκπαίδευση και Εξοπλισμός» μέσω της οποίας θα 
διασφαλίζεται η οικοδόμηση ικανοτήτων των εταίρων, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής 
μετάβασης ή εξόδου, διευκολύνοντας τη χρηματοδότηση εξοπλισμού για δυνάμεις 
ασφαλείας τρίτων χωρών· τάσσεται υπέρ της συστηματικής χρήσης μονάδων σχεδίων, 
στις οποίες μπορούν να συμβάλλουν τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες· 
επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο μονιμότερης 
χρηματοδοτικής στήριξης για την πρωτοβουλία αυτή·

Χρηματοδότηση στρατιωτικών επιχειρήσεων

15. αναγνωρίζει ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται από τα κράτη μέλη 
εκτός του προϋπολογισμού της ΕΕ και ότι οι κοινές δαπάνες τους καλύπτονται από τον 
μηχανισμό Αθηνά· υπογραμμίζει ότι ο μηχανισμός Αθηνά έχει καίρια σημασία για την 
ταχεία ανάπτυξη των επιχειρήσεων αυτών και ότι συνιστά μέσο αλληλεγγύης μεταξύ 
κρατών μελών, καθώς και εξαιρετικά σημαντικό κίνητρο, ιδίως για τα κράτη που δεν 
έχουν επαρκείς χρηματοοικονομικούς πόρους, ώστε να συνεισφέρουν στις επιχειρήσεις 
ΚΠΑΑ· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι το ποσοστό των κοινών 
δαπανών παραμένει πολύ χαμηλό (περίπου 10-15% των συνολικών δαπανών) και ότι η 
αρχή σύμφωνα με την οποία «έκαστος καλύπτει τις δικές του δαπάνες» αποτρέπει 
ακόμη περισσότερο τα κράτη μέλη από την ενεργό συμμετοχή· θεωρεί ότι θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση των στρατιωτικών αποστολών·

16. αποδοκιμάζει, εν προκειμένω, το γεγονός ότι η επανεξέταση του μηχανισμού Αθήνα 
δεν παρήγαγε απτά αποτελέσματα, και καλεί το Συμβούλιο να επιληφθεί άμεσα του 
θέματος· υποστηρίζει, συγκεκριμένα, τη διεύρυνση των δαπανών που είναι επιλέξιμες 
στο πλαίσιο του μηχανισμού Αθηνά όπως η προχρηματοδότηση ορισμένων δαπανών ή 
η στρατηγική μεταφορά μάχιμων μονάδων της ΕΕ· αναμένει μια τελική απόφαση επί 
των ζητημάτων αυτών στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την άμυνα·

17. υποστηρίζει πρωτοβουλίες για τη διερεύνηση της δυνατότητας προσέλκυσης και 
διαχείρισης χρηματοδοτικών συνεισφορών από τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς 
εντός του πλαισίου του μηχανισμού Αθηνά, αλλά προειδοποιεί ενάντια σε τυχόν 
συνεισφορά από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, η οποία ενέχει τον κίνδυνο να επιφέρει 
επιζήμια αποτελέσματα στη χρηματοδότηση μη στρατιωτικών αποστολών· τάσσεται, 
επίσης, υπέρ της επιλογής της από κοινού χρηματοδότησης, στο πλαίσιο της οποίας 
ένας μικρός αριθμός συμμετεχουσών χώρων θα χρηματοδοτούν ορισμένες 
επιχειρησιακές δαπάνες των αποστολών, υπό τον όρο ότι οι συνεισφορές τους θα 
τελούν υπό τη διαχείριση του μηχανισμού Αθηνά και ότι θα συμπληρώνουν και δεν θα 
υποκαθιστούν τις κοινές δαπάνες·

18. υπενθυμίζει ότι στη Συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπονται νέες διατάξεις σχετικά με 
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την ΚΠΑΑ, τις οποίες η ΕΕ δεν έχει ακόμη αξιοποιήσει· ενθαρρύνει το Συμβούλιο να 
χρησιμοποιήσει το άρθρο 44 της ΣΕΕ, παρέχοντας τη δυνατότητα σε ομάδες πρόθυμων 
κρατών μελών να προβαίνουν στην εκτέλεση αποστολών ΚΠΑΑ· φρονεί ότι οι ad hoc 
χρηματοδοτικοί μηχανισμοί για στρατιωτικές επιχειρήσεις πρέπει να καλύπτουν 
περισσότερες από τις παραδοσιακές κοινές δαπάνες που επιστρέφονται από τον 
μηχανισμό Αθηνά·

19. καλεί το Συμβούλιο να δρομολογήσει τη συγκρότηση ενός ταμείου εκκίνησης (όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 41 παράγραφος 3 της ΣΕΕ) για την επείγουσα χρηματοδότηση 
των αρχικών σταδίων των στρατιωτικών επιχειρήσεων, το οποίο θα μπορούσε επίσης 
να χρησιμοποιηθεί ως ισχυρό εργαλείο για ανάπτυξη ικανοτήτων· σημειώνει ότι, ενώ οι 
μη στρατιωτικές αποστολές επωφελούνται από ειδικό προϋπολογισμό για 
προπαρασκευαστικά μέτρα, η ανάπτυξη και η αποτελεσματικότητα των στρατιωτικών 
αποστολών θα εξακολουθήσει να παρεμποδίζεται σε διαρθρωτικό επίπεδο, όσο δεν 
αξιοποιείται η δυνατότητα αυτή· ενθαρρύνει σθεναρά τα κράτη μέλη να συμμετέχουν 
στη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία που προβλέπεται στο άρθρο 46 της ΣΕΕ, με την 
οποία θα μπορούσε επίσης να ενισχυθεί σημαντικά η ικανότητα ταχείας αντίδρασης της 
ΕΕ·

Διαφάνεια και λογοδοσία

20. τονίζει ότι η διαφάνεια και η λογοδοσία αποτελούν ουσιώδεις απαιτήσεις όχι μόνο για 
τον δημοκρατικό έλεγχο αλλά και για την επαρκή λειτουργία και την αξιοπιστία των 
αποστολών που διεξάγονται υπό τη σημαία της ΕΕ· επιδοκιμάζει τους μηχανισμούς 
αναφοράς που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013, όπως 
οι κοινές διαβουλεύσεις για την ΚΕΠΠΑ και οι τριμηνιαίες εκθέσεις για τον 
προϋπολογισμό της ΚΕΠΑΑ· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε διευρυμένη ερμηνεία 
του άρθρου 49 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) του δημοσιονομικού κανονισμού και να 
προτείνει ειδικές θέσεις για κάθε μη στρατιωτική αποστολή ΚΠΑΑ στο κεφάλαιο για 
την ΚΕΠΑΑ·

21. προσβλέπει σε πρωτοβουλίες που θα αποφέρουν σαφήνεια και συνέπεια στους 
δημοσιονομικούς και επιχειρησιακούς κανόνες που εφαρμόζονται στις μη στρατιωτικές 
αποστολές· επικροτεί, υπό το πρίσμα της συνεχούς συζήτησης για την ευελιξία των 
δημοσιονομικών κανόνων, τη δέσμευση της Επιτροπής να καταρτίσει ειδικό υπόδειγμα 
για όλες τις αποστολές ΚΠΑΑ και να προσαρμόσει τις ισχύουσες κατευθυντήριες 
γραμμές στις ανάγκες τους·

Συνέπεια λόγων και έργων

22. ενθαρρύνει την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο να ηγηθεί της ΚΠΑΑ 
και να διαδραματίσει ρόλο καθοδηγητή στην κατάρριψη των διαχωριστικών γραμμών, 
διασφαλίζοντας τον συντονισμό μεταξύ του Συμβουλίου, της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ, 
και εξασφαλίζοντας τη συνέπεια εντός των δύο τελευταίων οργάνων· προτείνει να 
ανατεθεί στους ειδικούς εντεταλμένους της ΕΕ η εντολή να βελτιώσουν τον διάλογο 
και τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων παραγόντων της ΕΕ επιτόπου, προκειμένου να 
αυξηθεί η συνέπεια των δράσεων της ΕΕ και να μετατραπούν οι πολλαπλές πηγές 
χρηματοδότησης από πρόκληση σε πλεονέκτημα·
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23. εκφράζει την άποψη ότι το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την άμυνα θα πρέπει να 
αξιοποιήσει την ευκαιρία προκειμένου να διεξαχθεί διεξοδική συζήτηση και να 
παραχθούν συγκεκριμένες προτάσεις για τη μεταρρύθμιση των χρηματοοικονομικών 
ρυθμίσεων για τις αποστολές και τις επιχειρήσεις ΚΠΑΑ· παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου του 
2013·

24. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο, στο 
Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών 
της ΕΕ, στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και στον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης του ΝΑΤΟ.


