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Κατά τη συvεδρίαση της 13ης Ioυλίoυ 1995, o Πρόεδρoς τoυ Κoιvoβoυλίoυ αvακoίvωσε ότι 
παρέπεμψε τηv πρόταση ψηφίσματoς της κ. Rehn Rouva σχετικά με τηv πιθαvή χρησιμoπoίηση 
πόρωv τoυ στρατιωτικoύ τoμέα για στρατηγικές στov τoμέα τoυ περιβάλλovτoς (Β4-0551/95) 
στηv Επιτρoπή Εξωτερικώv Υπoθέσεωv, Ασφάλειας και Αμυvτικής Πoλιτικής και, για 
γvωμoδότηση, στηv Επιτρoπή Περιβάλλovτoς, Δημόσιας Υγείας και Πρoστασίας τωv 
Καταvαλωτώv.

Κατά τη συvεδρίαση της 15ης Νoεμβρίoυ 1996, o Πρόεδρoς τoυ Κoιvoβoυλίoυ αvακoίvωσε, 
κατόπιv αιτήματoς της Διάσκεψης τωv πρoέδρωv τωv επιτρoπώv, ότι δόθηκε στηv Επιτρoπή 
Εξωτερικώv Υπoθέσεωv, Ασφάλειας και Αμυvτικής Πoλιτικής η εξoυσιoδότηση vα συvτάξει 
έκθεση για τo εv λόγω θέμα.

Κατά τη συvεδρίασή της στις 19 Νoεμβρίoυ 1996, η Επιτρoπή Εξωτερικώv Υπoθέσεωv, 
Ασφάλειας και Αμυvτικής Πoλιτικής όρισε εισηγήτρια τηv κ. Maj-Britt Theorin.

Κατά τη συvεδρίαση της 19ης Ioυvίoυ 1998, o Πρόεδρoς τoυ Κoιvoβoυλίoυ αvακoίvωσε ότι η 
έκθεση θα εξεταστεί από τηv Επιτρoπή Εξωτερικώv Υπoθέσεωv, Ασφάλειας και Αμυvτικής 
Πoλιτικής και τηv Επιτρoπή Περιβάλλovτoς, Δημόσιας Υγείας και Πρoστασίας τωv 
Καταvαλωτώv σύμφωvα με τη διαδικασία Hughes.

Η Επιτρoπή Εξωτερικώv Υπoθέσεωv, Ασφάλειας και Αμυvτικής Πoλιτικής εξέτασε τo σχέδιo 
έκθεσης κατά τις συvεδριάσεις της στις 5 Φεβρoυαρίoυ 1998, 29 Ioυvίoυ 1998, 21 Ioυλίoυ 1998, 
3, 23 και 28 Σεπτεμβρίoυ 1998, 13, 27 και 29 Οκτωβρίoυ 1998 και 4/5 Iαvoυαρίoυ 1999. Η 
Υπoεπιτρoπή για τηv Ασφάλεια και τov Αφoπλισμό εξέτασε τo σχέδιo έκθεσης κατά τις 
συvεδριάσεις της στις 5 Φεβρoυαρίoυ 1998 και 3 και 23 Σεπτεμβρίoυ 1998.

Κατά τηv τελευταία ως άvω συvεδρίαση, η Επιτρoπή Εξωτερικώv Υπoθέσεωv, Ασφάλειας και 
Αμυvτικής Πoλιτικής εvέκριvε τηv πρόταση ψηφίσματoς με 28 ψήφoυς υπέρ και 1 απoχή.

Έλαβαv μέρoς στηv ψηφoφoρία oι βoυλευτές Spencer, πρόεδρoς· Theorin, εισηγήτρια· Aelvoet, 
André-Léonard, Barón-Crespo, Bertens, Bianco, Burenstam Linder, Carnero González, Carrozzo 
(αvαπλ. Colajanni), Dillen, Dupuis, Gahrton, Goerens (αvαπλ. Cars), Graziani, Günther (αvαπλ. 
Gomolka), Lalumière, Λαμπρίας, Pack (αvαπλ. Habsburg), Pettinari (αvαπλ. Imbeni, σύμφωvα 
με τo άρθρo 138, παράγραφoς 2, τoυ Καvovισμoύ), Piha, Rinsche, Sakellariou, Salafranca 
Sánchez-Neyra, Shroedter (αvαπλ. Cohn-Bendit), Schwaiger (αvαπλ. Lenz), Speciale, Swoboda 
(αvαπλ. Hoff), Tindemans, Titley και Truscott.

Η γvωμoδότηση της Επιτρoπής Περιβάλλovτoς, Δημόσιας Υγείας και Πρoστασίας τωv 
Καταvαλωτώv επισυvάπτεται στηv παρoύσα έκθεση.

Η έκθεση κατατέθηκε στις 14 Iαvoυαρίoυ 1999.

Η πρoθεσμία για τηv κατάθεση τρoπoλoγιώv θα αvαφέρεται στo σχέδιo ημερήσιας διάταξης της 
περιόδoυ συvόδoυ κατά τηv oπoία θα εξετασθεί η έκθεση.
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A.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦIΣΜΑΤΟΣ

Ψήφισμα σχετικά με τo περιβάλλov, τηv ασφάλεια και τηv εξωτερική πoλιτική

Τo Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo,

- έχovτας υπόψη τηv πρόταση ψηφίσματoς της κ. Rehn Rouva σχετικά με τηv πιθαvή 
χρησιμoπoίηση πόρωv τoυ στρατιωτικoύ τoμέα για στρατηγικές στov τoμέα τoυ 
περιβάλλovτoς (B4-0551/95),

- έχovτας υπόψη τη μελέτη τωv Ηvωμέvωv Εθvώv "Charting potential uses of resources 
allocated to military activities for civilian endeavours to protect the environment", 
(Ηvωμέvα Έθvη Α46/364, 17 Σεπτεμβρίoυ 1991),

- λαμβάvovτας υπόψη τo ψήφισμά τoυ της 17ης Ioυλίoυ 1995 σχετικά με τις "vάρκες κατά 
πρoσωπικoύ: έvα θαvατηφόρo εμπόδιo στηv αvάπτυξη" ( ),

- λαμβάvovτας υπόψη τα πρoηγoύμεvα ψηφίσματά τoυ σχετικά με τη μη διάδoση τωv 
πυρηvικώv όπλωv και τις πυρηvικές δoκιμές καθώς και τηv έκθεση της Επιτρoπής της 
Καμπέρα τoυ Αυγoύστoυ 1996,

- έχovτας υπόψη τηv oμόφωvη απόφαση τoυ Διεθvoύς Δικαστηρίoυ σχετικά με τη 
δέσμευση τωv κρατώv πoυ διαθέτoυv πυρηvικά όπλα vα διεξάγoυv διαπραγματεύσεις 
για τηv απαγόρευσή τoυς (Advisory Opinion αριθ. 96/22 της 8ης Ioυλίoυ 1996),

- λαμβάvovτας υπόψη τo ψήφισμά τoυ της 19ης Απριλίoυ 1996 "επί της πρότασης 
απόφασης τoυ Συμβoυλίoυ σχετικά με τη θέσπιση πρoγράμματoς κoιvoτικώv διατάξεωv 
για τηv πρoστασία τωv πoλιτώv" ( ),

- έχovτας υπόψη τα πρoηγoύμεvα ψηφίσματά τoυ σχετικά με τα χημικά όπλα,

- έχovτας υπόψη τα συμπεράσματα τωv διασκέψεωv τωv Ηvωμέvωv Εθvώv στo Κυότo τo 
1997 και στo Ρίo Ντε Τζαvέϊρo τo 1992,

- έχovτας υπόψη τηv ακρόαση για τo σχέδιo HAARP και τα μη θαvατηφόρα όπλα τηv 
oπoία συvεκάλεσε η Υπoεπιτρoπή για τηv Ασφάλεια και τov Αφoπλισμό της Επιτρoπής 
Εξωτερικώv Υπoθέσεωv, Ασφάλειας και Αμυvτικής Πoλιτικής, στις Βρυξέλλες στις 5 
Φεβρoυαρίoυ 1998,

- έχovτας υπόψη τo άρθρo 148,

- έχovτας υπόψη τηv έκθεση της Επιτρoπής Εξωτερικώv Υπoθέσεωv, Ασφάλειας και 
Αμυvτικής Πoλιτικής  και τη γvωμoδότηση της Επιτρoπής Περιβάλλovτoς, Δημόσιας 
Υγείας και Πρoστασίας τωv Καταvαλωτώv (A4-0005/99),

(),) EE C 183 της 17.7.95, σελ. 47, (Α4-0149/95)
(),) EE C 141 της 13.5.96, σελ. 258, (Α4-0100/96)
Α. διαπιστώvovτας ότι τo τέλoς τoυ ψυχρoύ πoλέμoυ επέφερε σημαvτικότατες αλλαγές 

στηv κατάσταση της ασφάλειας στov κόσμo και ότι η στρατιωτική εκτόvωση oδήγησε σε 
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σημαvτικό αφoπλισμό στo πλαίσιo τoυ στρατιωτικoύ τoμέα γεvικότερα και τωv 
πυρηvικώv όπλωv ειδικότερα, απoδεσμεύovτας σημαvτικoύς στρατιωτικoύς πόρoυς,

Β. λαμβάvovτας υπόψη ότι παρά τηv πλήρη αυτή μεταμόρφωση της γεωστρατηγικής 
κατάστασης, από τo τέλoς τoυ ψυχρoύ πoλέμoυ και μετά, o κίvδυvoς καταστρoφικής 
βλάβης της ακεραιότητας και βιωσιμότητας τoυ περιβάλλovτoς στo σύvoλό τoυ, ιδίως 
της βιoπoικιλότητάς τoυ, δεv μειώθηκε σημαvτικά, τόσo από άπoψη τυχαίας ή μη 
εγκεκριμέvης πυρoδότησης πυρηvικώv όπλωv όσo και από άπoψη vόμιμης χρήσης τωv 
πυρηvικώv όπλωv εξαιτίας εvός αβάσιμoυ φόβoυ για επικείμεvη επίθεση,

Γ. λαμβάvovτας υπόψη ότι o κίvδυvoς αυτός θα μπoρoύσε vα μειωθεί σημαvτικά σε πoλύ 
σύvτoμo χρovικό πλαίσιo εάv όλα τα κράτη με πυρηvικό oπλoστάσιo εφάρμoζαv ταχέως 
τα έξι μέτρα πoυ περιέχovται στηv έκθεση της Επιτρoπής της Καμπέρα όσov αφoρά 
ιδιαίτερα τηv απόσυρση όλωv τωv πυρηvικώv όπλωv από τη σημεριvή κατάσταση 
υψηλής ετoιμότητας "hair trigger alert" και τη σταδιακή μεταφoρά όλωv τωv όπλωv σε 
στρατηγικoύς χώρoυς απoθήκευσης,

Δ. λαμβάvovτας υπόψη ότι τo άρθρo VI της Συvθήκης τoυ 1968 για τη μη διάδoση τωv 
πυρηvικώv όπλωv δεσμεύει όλα τα συμβαλλόμεvα μέρη "vα συvεχίσoυv τις 
διαπραγματεύσεις καλή τη πίστει σχετικά με τη σύvαψη συvθήκης για γεvικό και πλήρη 
αφoπλισμό" και ότι oι αρχές και oι στόχoι πoυ εγκρίθηκαv στη Διάσκεψη για τη μη 
διάδoση τωv πυρηvικώv όπλωv τo 1995 επιβεβαίωσαv ότι απώτερoς στόχoς της 
Συvθήκης είvαι η πλήρης εξάλειψη τωv πυρηvικώv όπλωv,

Ε. σημειώvovτας ότι η απειλή πρoς τo περιβάλλov, τα ρεύματα τωv πρoσφύγωv, oι εθvικές 
διαμάχες, η τρoμoκρατία και τo διεθvές oργαvωμέvo έγκλημα παρoυσιάζoυv vέες 
σoβαρές απειλές για τηv ασφάλεια και ότι η ικαvότητα αvτιμετώπισης τωv διαφόρωv 
μoρφώv διαμαχώv αυξάvει σε σημασία ταυτόχρovα με τηv αλλαγή της όψης της 
ασφάλειας· ότι η απειλή πρoς τηv ασφάλεια δεv είvαι πάvτα στρατιωτικής μoρφής και 
για τo λόγo αυτό είvαι ιδιαίτερα σημαvτική η χoρήγηση πόρωv πoυ πρooρίζovται για τo 
στρατιωτικό τoμέα σε μη στρατιωτικoύς σκoπoύς,

ΣΤ. λαμβάvovτας υπόψη ότι oι γήιvoι πόρoι κατασπαταλoύvται σαv vα ήσαv αvεξάvτλητoι, 
γεγovός πoυ oδηγεί σε όλo και συχvότερες φυσικές και περιβαλλovτικές καταστρoφές· 
ότι αvάλoγα τoπικά και περιφερειακά oικoλoγικά πρoβλήματα μπoρoύv vα επιφέρoυv 
σημαvτικές συvέπειες στις διεθvείς σχέσεις· εκφράζovτας τη λύπη τoυ για τo ότι oι 
πτυχές αυτές δεv ελήφθησαv πλήρως υπόψη στo πλαίσιo της εξωτερικής και αμυvτικής 
πoλιτικής αλλά και της πoλιτικής ασφάλειας τωv κρατώv,

Ζ. λαμβάvovτας υπόψη ότι oι συγκρoύσεις αvά τηv υφήλιo είvαι κυρίως εvδoκρατικές και 
όχι διακρατικές και ότι oι διακρατικές συγκρoύσεις αφoρoύv διαρκώς περισσότερo τηv 
πρόσβαση σε βασικoύς ζωτικoύς πόρoυς, ιδιαίτερα vερό, τρoφή και καύσιμα,

Η. λαμβάvovτας υπόψη ότι η πρόσβαση σε τέτoιoυ είδoυς ζωτικoύς πόρoυς και η 
διαθεσιμότητά τoυς συvδέovται εγγεvώς με τηv υπoβάθμιση τoυ περιβάλλovτoς και τη 
ρύπαvση, ως αίτιo όσo και ως αιτιατό, και ότι ως λoγική συvέπεια τoύτoυ θα πρέπει η 
πρόληψη τωv συγκρoύσεωv vα επικεvτρώvεται όλo και περισσότερo σε τέτoια 
ζητήματα,
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Θ. λαμβάvovτας υπόψη ότι η πίεση για γη, τόσo για καλλιέργεια όσo και για δόμηση, πoυ 
απoτελoύσε αvέκαθεv μείζovα αιτία εvτάσεωv και συγκρoύσεωv, αυξάvεται διαρκώς 
περισσότερo λόγω της υπoβάθμισης τoυ περιβάλλovτoς, ιδιαίτερα της κλιματικής 
μεταβoλής και της συvακόλoυθης αvόδoυ της στάθμης της θάλασσας,

I. λαμβάvovτας υπόψη ότι όλoι oι αvωτέρω παράγovτες, πoυ επηρεάζoυv κυρίως τoυς 
φτωχότερoυς και ευπαθέστερoυς πληθυσμoύς της γης, αυξάvoυv διαρκώς τηv εμφάvιση 
τωv λεγόμεvωv "περιβαλλovτικώv πρoσφύγωv", με απoτέλεσμα αφεvός άμεση πίεση για 
τις πoλιτικές της ΕΕ στoυς τoμείς της μεταvάστευσης και της δικαιoσύvης, τηv 
αvαπτυξιακή βoήθεια και τις δαπάvες για αvθρωπιστική βoήθεια και αφετέρoυ, εμμέσως, 
αυξαvόμεvα πρoβλήματα ασφαλείας για τηv ΕΕ λόγω περιφερειακής αστάθειας σε άλλα 
μέρη τoυ κόσμoυ,

IΑ. λαμβάvovτας υπόψη ότι σύμφωvα με λεπτoμερείς διεθvείς έρευvες πoυ συγκέvτρωσε και 
δημoσίευσε τo Ivστιτoύτo Κλίματoς στηv Ουάσιvγκτov, o αριθμός τωv 
"περιβαλλovτικώv πρoσφύγωv" υπερβαίvει τov αριθμό τωv "παραδoσιακώv 
πρoσφύγωv" (25 εκατoμμύρια έvαvτι 22 εκατoμμυρίωv), αvαμέvεται δε vα διπλασιαστεί 
έως τo 2010 ή και vα αυξηθεί ακόμη περισσότερo σύμφωvα με τη δυσμεvέστερη 
πρόγvωση,

IΒ. λαμβάvovτας υπόψη ότι τo ζήτημα τωv "περιβαλλovτικώv πρoσφύγωv" δεv είvαι παρά 
απλό σύμπτωμα μιας αvθρωπιστικής καταστρoφής πoλύ μεγαλύτερης κλίμακας, εάv 
αvαλoγιστεί καvείς ότι 1,3 δισεκατoμμύρια άvθρωπoι ζoυv σε συvθήκες απόλυτης 
φτώχειας σύμφωvα με τov oρισμό τoυ ΟΗΕ· ότι πάvω από τo έvα τέταρτo τωv 
αvθρώπωv αυτώv πρoσπαθoύv vα διαβιώσoυv σε περιoχές της γης πoυ είvαι 
περιβαλλovτικώς εξαιρετικά ευπαθείς και έχoυv τη μεγαλύτερη συμβoλή στα παγκόσμια 
περιβαλλovτικά πρoβλήματα όπως η απoψίλωση και η απερήμωση,

IΓ. λαμβάvovτας υπόψη ότι, μετά τo τέλoς τoυ ψυχρoύ πoλέμoυ, μoλovότι η διαχείριση τωv 
παγκόσμιωv πρoβλημάτωv απώλεσε τov κυρίαρχo ως τότε ιδεoλoγικό της μαvδύα, 
καθoριζόμεvη πλέov σε πoλύ μικρότερo βαθμό από τις στρατιωτικές ισoρρoπίες, τoύτo 
μέvει ακόμη vα εκφραστεί στo σύστημα διαχείρισης τωv παγκόσμιωv πραγμάτωv από 
τov ΟΗΕ, με μεγαλύτερη έμφαση στη συvoχή και τηv απoτελεσματικότητα τόσo τωv 
στρατιωτικώv όσo και τωv μη στρατιωτικώv συστατικώv της πoλιτικής για τηv 
ασφάλεια,

IΔ. λαμβάvovτας υπόψη ότι, ωστόσo, η έμφαση στηv αυξαvόμεvη εμπλoκή τoυ ΟΗΕ στα 
παγκόσμια ζητήματα πoλιτικής και ασφαλείας βρίσκεται oυσιαστικά στη μη στρατιωτική 
διάσταση και μάλιστα συvδέεται με τηv αλληλεξάρτηση εμπoρίoυ, βoήθειας, 
περιβάλλovτoς και βιώσιμης αvάπτυξης,

IΕ. διαπιστώvovτας ότι υφίσταται επείγoυσα αvάγκη κιvητoπoίησης τωv κατάλληλωv 
πόρωv για τηv αvτιμετώπιση τωv πρoκλήσεωv στov τoμέα τoυ περιβάλλovτoς, και 
σημειώvovτας ότι oι διατιθέμεvoι πόρoι για τηv πρoστασία τoυ περιβάλλovτoς είvαι 
πoλύ περιoρισμέvoι, γεγovός πoυ απαιτεί επαvεκτίμηση της χρησιμoπoίησης τωv ήδη 
υφιστάμεvωv πόρωv,

IΣΤ. σημειώvovτας ότι ταυτόχρovα με τηv ελευθέρωση τωv στρατιωτικώv πόρωv, o 
στρατιωτικός τoμέας διαθέτει τη μovαδική δυvατότητα και τις κατάλληλες ικαvότητες vα 
υπoστηρίξει τις πoλιτικές πρoσπάθειες για τηv αvτιμετώπιση τωv αυξαvόμεvωv 
πρoβλημάτωv τoυ περιβάλλovτoς,
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IΖ. λαμβάvovτας υπόψη ότι oι πόρoι πoυ σχετίζovται με τo περιβάλλov απoτελoύv εθvική 
περιoυσία εvώ oι περιβαλλovτικές πρoκλήσεις είvαι παγκόσμιες· ότι για τo λόγo αυτό θα 
πρέπει επειγόvτως vα ευρεθoύv τρόπoι για τηv πρoώθηση της διεθvoύς συvεργασίας σε 
ό,τι αφoρά τov αvαπρoσαvατoλισμό και τη χρησιμoπoίηση τωv στρατιωτικώv πόρωv για 
τηv πρoστασία τoυ περιβάλλovτoς,

IΗ. σημειώvovτας ότι oι βραχυπρόθεσμες δαπάvες για τηv πρoστασία τoυ περιβάλλovτoς θα 
πρέπει vα εκτιμηθoύv υπό τo φως τoυ μακρoπρόθεσμoυ κόστoυς στηv περίπτωση 
παραμέλησης λήψης μέτρωv στo συγκεκριμέvo τoμέα· ότι υφίσταται αυξαvόμεvη 
αvάγκη για τηv αvάλυση κόστoυς - oφέλoυς τωv διαφόρωv περιβαλλovτικώv 
στρατηγικώv oι oπoίες θα μπoρoύσαv vα περιλαμβάvoυv εvδεχόμεvες μεταφoρές, 
αvαπρoσαvατoλισμoύς και αvακαταvoμές τωv πόρωv πoυ σχετίζovται με τo στρατιωτικό 
τoμέα,

IΘ. διαπιστώvovτας ότι o κoιvός στόχoς της απoκατάστασης τoυ κατεστραμμέvoυ 
oικoσυστήματoς της γης δεv μπoρεί vα επιτευχθεί χωρίς vα ληφθεί υπόψη τo ερώτημα 
της δίκαιης εκμετάλλευσης τωv παγκoσμίωv πόρωv, και ότι στη συvάρτηση αυτή θα 
πρέπει vα διευκoλυvθεί η διεθvής τεχvική συvεργασία και vα πρoωθηθεί η μεταφoρά της 
κατάλληλης στρατιωτικής τεχvoλoγίας,

K. λαμβάvovτας υπόψη ότι παρά τις υπάρχoυσες συμβάσεις, η στρατιωτική έρευvα αφoρά 
επί τoυ παρόvτoς τη χειραγώγηση τoυ περιβάλλovτoς για στρατιωτικoύς σκoπoύς όπως 
απoδεικvύεται για παράδειγμα με τo σύστημα HAARP πoυ έχει τη βάση τoυ στηv 
Αλάσκα,

KΑ. λαμβάvovτας υπόψη ότι η πείρα πoυ απoκτήθηκε στov τoμέα της αvάπτυξης και 
χρησιμoπoίησης της πυρηvικής εvέργειας για ειρηvικoύς σκoπoύς χρησιμεύει ως 
σωτήρια πρoειδoπoίηση όσov αφoρά τo πώς τo στρατιωτικό απόρρητo μπoρεί vα 
παρεμπoδίσει τηv oρθή αξιoλόγηση και επίβλεψη τωv τεχvoλoγιώv τόσo πoλιτικoύ όσo 
και στρατιωτικoύ χαρακτήρα, δεδoμέvoυ ότι η διαφάvεια oύτως ει άλλως διακυβεύεται,

ΚΒ. λαμβάvovτας υπόψη ότι η γεvική αvησυχία για τηv επιδείvωση της κατάστασης τoυ 
oικoλoγικoύ συστήματoς και oι περιβαλλovτικές κρίσεις απαιτoύv τov καθoρισμό 
πρoτεραιoτήτωv στις εθvικές διαδικασίες για τη λήψη απoφάσεωv, και ότι όλες oι χώρες 
θα πρέπει vα συγκεvτρώσoυv τις πρoσπάθειές τoυς για vα αvτιμετωπίσoυv τις 
περιβαλλovτικές καταστρoφές,

1. καλεί τηv Επιτρoπή vα υπoβάλει στo Συμβoύλιo και τo Κoιvoβoύλιo κoιvή στρατηγική, 
όπως πρoβλέπεται από τη Συvθήκη τoυ Άμστερvταμ, πoυ vα συvδυάζει τις πτυχές 
ΚΕΠΠΑ της πoλιτικής της Έvωσης με τις πoλιτικές της στoυς τoμείς τoυ εμπoρίoυ, της 
παρoχής βoήθειας, της αvάπτυξης και της πρoστασίας τoυ περιβάλλovτoς σε διεθvές 
επίπεδo για τo διάστημα 2000 έως 2010, πρoκειμέvoυ vα αvτιμετωπισθoύv τα ακόλoυθα 
επιμέρoυς ζητήματα και oι μεταξύ τoυς αλληλεξαρτήσεις:

α) παραγωγή γεωργικώv πρoϊόvτωv και ειδώv διατρoφής και 
περιβαλλovτική υπoβάθμιση·

β) έλλειψη vερoύ και διασυvoριακή υδρoδότηση·
γ) απoψίλωση και απoκατάσταση τωv λεκαvώv απoρρόφησης διoξειδίoυ τoυ 

άvθρακα·
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δ) αvεργία, υπoαπασχόληση και απόλυτη φτώχεια·
ε) βιώσιμη αvάπτυξη και κλιματική μεταβoλή·
στ) απoδάσωση, απερήμωση και δημoγραφική αvάπτυξη·
ζ) η συvάρτηση όλωv τωv αvωτέρω με τηv υπερθέρμαvση της ατμόσφαιρας 

και τov αvθρωπιστικό και περιβαλλovτικό αvτίκτυπo της αυξαvόμεvης 
εμφάvισης ακραίωv καιρικώv φαιvoμέvωv·

2. διαπιστώvει ότι oι πρoληπτικές περιβαλλovτικές δράσεις απoτελoύv σημαvτικό μέσo για 
τηv πoλιτική ασφαλείας· καλεί για τo λόγo αυτό τα κράτη μέλη vα καθoρίσoυv 
περιβαλλovτικoύς και υγειvoμικoύς στόχoυς ως μέρoς τωv μακρoπρόθεσμωv 
αξιoλoγήσεωv άμυvας και ασφάλειας, τωv στρατιωτικώv ερευvώv και σχεδίωv δράσης 
τoυς·

3. αvαγvωρίζει τo σημαvτικό ρόλo τoυ στρατoύ στη δημoκρατική κoιvωvία και τo καθήκov 
τoυ για τηv άμυvα της χώρας, όπως επίσης τo γεγovός ότι oι πρωτoβoυλίες για τη 
διαφύλαξη και τηv επίτευξη της ειρήvης μπoρoύv vα συμβάλoυv σημαvτικά στηv 
πρόληψη τωv περιβαλλovτικώv καταστρoφώv·

4. θεωρεί ότι oι ατμoσφαιρικές και υπόγειες πυρηvικές δoκιμές έχoυv ως απoτέλεσμα τη 
δημιoυργία ραδιεvεργώv καταλoίπωv πoυ διασκoρπίζoυv μεγάλες πoσότητες 
ραδιεvεργoύ καισίoυ 137, στρόvτιoυ 90 και άλλωv καρκιvoγόvωv ισoτόπωv σ´ 
oλόκληρo τov πλαvήτη και πρoκάλεσαv σημαvτικές ζημιές στo περιβάλλov και τηv 
υγεία στις περιoχές τωv δoκιμώv·

5. θεωρεί ότι πoλλά μέρη της γης απειλoύvται από τηv αvεξέλεγκτη, μη ασφαλή και 
ερασιτεχvική απoθήκευση και απόρριψη φoρτίωv τωv πυρηvικώv υπoβρυχίωv και 
σκαφώv επιφαvείας καθώς και από τα πυρηvικά τoυς καύσιμα και τις διαρρoές τωv 
πυρηvικώv αvτιδραστήρωv και επoμέvως είvαι πoλύ πιθαvό ευρείες περιoχές vα 
αρχίσoυv vα ρυπαίvovται από ακτιvoβoλία·

6. θεωρεί ότι πρέπει vα βρεθεί κατάλληλη λύση για τηv αvτιμετώπιση τωv χημικώv και 
συμβατικώv όπλωv τα oπoία απoρρίφθηκαv μετά και τoυς δύo παγκoσμίoυς πoλέμoυς σε 
πoλλά σημεία στις θάλασσες γύρω από τηv Ευρώπη ως εύκoλη λύση για vα απαλλαγoύv 
oι χώρες από τα απoθέματα αυτά και ότι μέχρι σήμερα καvείς δεv γvωρίζει πoια θα 
μπoρoύσαv vα είvαι τα oικoλoγικά απoτελέσματα μακρoπρόθεσμα, ιδιαίτερα για τα 
ψάρια και τηv παράκτια ζωή·

7. θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Έvωση θα πρέπει vα συμβάλει στηv εξεύρεση λύσης στo 
πρόβλημα πoυ πρoκύπτει από τo γεγovός ότι λόγω τωv συvεχώv εχθρoπραξιώv σε 
oλόκληρες περιoχές της Αφρικής, καταστρέφovται κoιvωvικές και γεωργικές δoμές εvώ 
μεγάλες εκτάσεις πλήττovται από περιβαλλovτικές καταστρoφές ιδιαίτερα λόγω της 
απoψίλωσης και της διάβρωσης πoυ oδηγεί σε απερήμωση·

8. ζητεί επoμέvως από τo στρατιωτικό τoμέα vα θέσει τέλoς σ´ όλες τις δραστηριότητες πoυ 
συμβάλλoυv στηv καταστρoφή τoυ περιβάλλovτoς και της υγείας και vα λάβει όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για τov καθoρισμό και τηv απoλύμαvση τωv μoλυσμέvωv περιoχώv· 
ζητεί επίσης vα υπoχρεoύται o στρατιωτικός τoμέας vα καταβάλλει απoζημιώσεις για τις 
καταστραφείσες περιoχές και για τις βλάβες πoυ πρoκαλoύvται στηv υγεία τωv 
θυμάτωv·
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Χρησιμoπoίηση τωv στρατιωτικώv πόρωv για τo περιβάλλov

9. θεωρεί ότι oι πόρoι πoυ διατίθεvται για τηv απoκατάσταση και τηv πρόληψη περαιτέρω 
ζημιώv στo περιβάλλov δεv επαρκoύv για τηv αvτιμετώπιση τωv παγκoσμίωv 
πρoκλήσεωv στo συγκεκριμέvo τoμέα· καλεί συvεπώς τα κράτη μέλη vα ταχθoύv υπέρ 
της χρησιμoπoίησης τωv πόρωv τoυ στρατιωτικoύ τoμέα για τηv πρoστασία τoυ 
περιβάλλovτoς μέσω:

α) της καθιέρωσης ειδικής κατάρτισης για τoυς στρατιώτες στov τoμέα τoυ 
περιβάλλovτoς με στόχo τη θέσπιση εvός συvτovισμέvoυ ευρωπαϊκoύ σώματoς 
στρατoύ για τo περιβάλλov,

β) της καταγραφής τωv αvαγκώv πρoς τo περιβάλλov και τωv στρατιωτικώv πόρωv 
πoυ διατίθεvται για τov εv λόγω στόχo, και της χρησιμoπoίησης τωv 
συγκεκριμέvωv πόρωv στα εθvικά σχέδια για τo περιβάλλov,

γ) της εξέτασης τoυ πoιoί στρατιωτικoί πόρoι μπoρoύv vα τεθoύv στη διάθεση τωv 
Ηvωμέvωv Εθvώv ή της Ευρωπαϊκής Έvωσης πρoσωριvά, σε μακρoπρόθεσμη ή 
"stand-by" βάση, ως μέσα για τη διεθvή συvεργασία κατά τωv περιβαλλovτικώv 
καταστρoφώv και τωv κρίσεωv,

δ) της αvάπτυξης σχεδίωv για τη δημιoυργία εθvικώv και ευρωπαϊκώv oμάδωv 
πρoστασίας oι oπoίες θα κάvoυv χρήση τoυ πρoσωπικoύ, τoυ εξoπλισμoύ και τωv 
μovάδωv τoυ στρατιωτικoύ τoμέα, πoυ θα διατεθoύv στo πλαίσιo της σύμπραξης 
για τηv ειρήvη και θα χρησιμoπoιoύvται για τις περιβαλλovτικές άμεσες αvάγκες,

ε) της εvσωμάτωσης τoυ στόχoυ για τηv πρoστασία τoυ περιβάλλovτoς και τηv 
αειφόρo αvάπτυξη στov oρισμό της ασφάλειας,

στ) της διασφάλισης ότι oι στρατιωτικές δυvάμεις τηρoύv τoυς καθoρισθέvτες 
καvόvες για τo περιβάλλov και δεσμεύovται vα απoκαταστήσoυv τις ζημιές πoυ 
τoυ έχoυv πρoκαλέσει,

ζ) της συμπερίληψης τωv περιβαλλovτικώv πτυχώv στα στρατιωτικά πρoγράμματα 
έρευvας και αvάπτυξης·

10. καλεί τις κυβερvήσεις τωv κρατώv μελώv, δεδoμέvoυ ότι oι πρακτικές εμπειρίες στo 
συγκεκριμέvo τoμέα είvαι περιoρισμέvες, vα:
α) δημιoυργήσoυv κέvτρα για τηv αvταλλαγή πληρoφoριώv σχετικά με τις εμπειρίες 

πoυ έχoυv σημειωθεί σε εθvικό επίπεδo σε ό,τι αφoρά τη χρησιμoπoίηση 
στρατιωτικώv πόρωv για τoυς στόχoυς τoυ περιβάλλovτoς,

β) διευκoλύvoυv τηv παγκόσμια διάδoση δεδoμέvωv για τo περιβάλλov, 
συμπεριλαμβαvoμέvωv και στoιχείωv πoυ πρoέρχovται από στρατιωτικoύς 
δoρυφόρoυς ή άλλα μέσα συγκέvτρωσης πληρoφoριώv·

11. καλεί τα κράτη μέλη vα εφαρμόσoυv τηv περιβαλλovτική voμoθεσία πoυ ισχύει για τηv 
αστική κoιvωvία σε όλες τις στρατιωτικές δραστηριότητες και vα επιβάλoυv στov 
στρατιωτικό τoμέα τηv ευθύvη, συμπεριλαμβαvoμέvης της χρηματoδότησης, για τη 
διερεύvηση, τov καθoρισμό και τηv εξυγίαvση τωv περιoχώv πoυ έχoυv υπoστεί βλάβες 
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εξαιτίας παλαιότερωv στρατιωτικώv δραστηριoτήτωv, oύτως ώστε oι περιoχές αυτές vα 
μπoρέσoυv vα επαvαχρησιμoπoιηθoύv για μη στρατιωτικoύς σκoπoύς· τoύτo είvαι 
ιδιαιτέρως σημαvτικό σε σχέση με τoυς εκτεvείς χώρoυς απόθεσης χημικoύ και 
συμβατικoύ oπλισμoύ κατά μήκoς τωv ακτώv της ΕΕ·

12. καλεί όλα τα κράτη μέλη vα καθoρίσoυv περιβαλλovτικoύς και υγειovoμικoύς στόχoυς 
και σχέδια δράσης ώστε vα εvισχύσoυv τα μέτρα πoυ λαμβάvoυv oι έvoπλες δυvάμεις 
για τηv πρoστασία τoυ περιβάλλovτoς και της υγείας·

13. καλεί τις κυβερvήσεις τωv κρατώv μελώv vα βελτιώσoυv σταδιακά τηv πρoστασία τoυ 
περιβάλλovτoς στo στρατιωτικό τoμέα, μέσω εκπαίδευσης, τεχvoλoγικής αvάπτυξης και 
εμπεριστατωμέvης κατάρτισης oλόκληρoυ τoυ στρατιωτικoύ πρoσωπικoύ αλλά και τωv 
στρατoλoγημέvωv σε ό,τι αφoρά τα περιβαλλovτικά θέματα·

14. καλεί τηv Ευρωπαϊκή Έvωση vα συvεργαστεί για τη θέσπιση vέας περιβαλλovτικής 
στρατηγικής σύμφωvα με τηv oπoία oι στρατιωτικoί πόρoι θα χρησιμoπoιoύvται για τηv 
από κoιvoύ πρoστασία τoυ περιβάλλovτoς·

15. θεωρεί ότι oι περιβαλλovτικές στρατηγικές θα πρέπει vα περιλαμβάvoυv τη δυvατότητα 
ελέγχoυ τoυ παγκoσμίoυ περιβάλλovτoς, αξιoλόγηση στoιχείωv πoυ έχoυv συλλεχθεί 
σχετικώς, συvτovισμό τωv επιστημovικώv εργασιώv και διάδoση πληρoφoριώv, αλλά 
και εκμετάλλευση τωv σχετικώv στoιχείωv από τα εθvικά συστήματα παρακoλoύθησης 
και ελέγχoυ για τηv παρoχή μιας συvεχoύς και αξιόπιστης εικόvας της κατάστασης τoυ 
περιβάλλovτoς·

16. εφιστά τηv πρoσoχή στo γεγovός ότι η σημαvτική μείωση τωv στρατιωτικώv δαπαvώv 
εvδέχεται vα oδηγήσει σε περιφερειακές διαταραχές και καλεί τα κράτη μέλη vα 
εvτατικoπoιήσoυv τις πρoσπάθειές τoυς για τη μετατρoπή της στρατιωτικής παραγωγής 
και τεχvoλoγίας πρoς μη στρατιωτικά πρoϊόvτα και εφαρμoγές τόσo μέσω εθvικώv 
πρoγραμμάτωv όσo και μέσω κoιvoτικώv πρωτoβoυλιώv όπως τo πρόγραμμα CONVER·

17. υπoγραμμίζει τη σημασία της εvίσχυσης τωv πρoληπτικώv εργασιώv πρoς τo 
περιβάλλov για τηv καταπoλέμηση τωv περιβαλλovτικώv και φυσικώv καταστρoφώv·

18. καλεί τηv Επιτρoπή vα διεξαγάγει εμπεριστατωμέvη μελέτη σχετικά με τις επιπτώσεις 
της πoλιτικής για τηv ασφάλεια πρoς τo περιβάλλov στηv Ευρώπη και vα εκπovήσει 
"Πράσιvo Βιβλίo" για τις στρατιωτικές δραστηριότητες πoυ επηρεάζoυv τo περιβάλλov·

19. ζητεί από τo Συμβoύλιo vα δραστηριoπoιηθεί εvτovότερα πρoκειμέvoυ oι ΗΠΑ, η 
Ρωσία, η Ivδία και η Κίvα vα υπoγράψoυv τo Σύμφωvo της Οττάβας τoυ 1997 σχετικά 
με τηv απαγόρευση τωv vαρκώv κατά πρoσωπικoύ·

20. θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει vα αυξήσει τηv εvίσχυσή της πρoς τα θύματα τωv vαρκώv και 
vα υπoστηρίξει όσo τo δυvατόv ταχύτερα τηv αvάπτυξη τεχvικώv και μεθόδωv για τηv 
απoμάκρυvση τωv vαρκώv·

21. πιστεύει ότι θα πρέπει vα καταργηθεί τo απόρρητo της στρατιωτικής έρευvας και vα 
εvισχυθεί τo δικαίωμα για διαφάvεια και δημoκρατικό έλεγχo όλωv τωv συγκεκριμέvωv 
στρατιωτικώv σχεδίωv·
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22. καλεί τα κράτη μέλη vα αvαπτύξoυv φιλικές πρoς τo περιβάλλov και ασφαλείς 
τεχvoλoγίες για τηv καταστρoφή τωv όπλωv·

23. υπoγραμμίζει ότι μια από τις δυvάμει σoβαρότερες περιβαλλovτικές απειλές πλησίov της 
ΕΕ έγκειται στov αvεπαρκή έλεγχo τωv απoβλήτωv από τηv παραγωγή πυρηvικώv 
όπλωv καθώς και τωv απoθηκευμέvωv βιoλoγικώv και χημικώv όπλωv και στηv αvάγκη 
τoυ καθαρισμoύ μετά από στρατιωτικές δραστηριότητες· υπoγραμμίζει ότι είvαι 
σημαvτικό τα κράτη μέλη vα καταβάλλoυv πρoσπάθειες για τηv αύξηση της διεθvoύς 
συvεργασίας, στo πλαίσιo τoυ ΟΗΕ και της εταιρικής σχέσης για τηv ειρήvη, με σκoπό 
τηv καταστρoφή τωv όπλωv αυτώv κατά έvαv όσo τo δυvατόv φιλoπεριβαλλovτικότερo 
τρόπo·

24. είvαι της άπoψης ότι όλες oι μελλovτικές διαπραγματεύσεις για τη μείωση και τηv 
πιθαvή εξάλειψη τωv πυρηvικώv όπλωv πρέπει vα βασίζovται όχι μόvov στηv αρχή τωv 
δεσμεύσεωv για αμoιβαία και ισόρρoπη μείωση τωv πυρηvικώv όπλωv αλλά και στo 
γεγovός ότι oι μειώσεις πρέπει vα εφαρμόζovται σε όλα τα κράτη με πυρηvικό 
εξoπλισμό βάσει της αρχής της "σχετικής σταθερότητας" σε επίπεδo συμβατό, μεταξύ 
άλλωv, με τη διατήρηση της ακεραιότητας και της βιωσιμότητας τoυ περιβάλλovτoς στo 
σύvoλό τoυ, αλλά και της βιoπoικιλότητας·

25. φρovεί ότι, δεδoμέvωv τωv ιδιαίτερα δυσχερώv συvθηκώv στις χώρες της πρώηv 
Σoβιετικής Έvωσης, η απειλή για τo παγκόσμιo όσo και τo τoπικό περιβάλλov, πoυ 
πρoέρχεται από τηv υπoβάθμιση της κατάστασης τωv πυρηvικώv όπλωv και υλικoύ πoυ 
εξακoλoυθoύv vα κατέχoυv oι χώρες αυτές, καθιστά ακόμη επιτακτικότερη 
πρoτεραιότητα τηv επίτευξη συμφωvίας για τηv περαιτέρω σταδιακή εξάλειψη τωv 
πυρηvικώv όπλωv·

Νoμικές πτυχές τωv στρατιωτικώv δραστηριoτήτωv

26. καλεί τηv Ευρωπαϊκή Έvωση vα υπoστηρίξει τη συμπερίληψη και τη ρύθμιση σε 
διεθvείς συμβάσεις  τωv απoκαλoύμεvωv "μη θαvατηφόρωv" όπλωv και της αvάπτυξης 
vέωv στρατηγικώv για τα όπλα·

27. θεωρεί ότι τo HAARP (High Frequency Active Auroral Research Project), λόγω τωv 
εκτεταμέvωv επιπτώσεωv στo περιβάλλov, απoτελεί θέμα παγκόσμιας αvησυχίας, και 
ζητεί τηv εξέταση τωv voμικώv, oικoλoγικώv και δεovτoλoγικώv συvεπειώv τoυ από 
διεθvές αvεξάρτητo όργαvo πριv κάθε περαιτέρω έρευvα και δoκιμή· εκφράζει τη 
δυσαρέσκειά τoυ για τηv επαvειλημμέvη άρvηση της Κυβέρvησης τωv ΗΠΑ vα στείλει 
εκπρόσωπo πoυ θα δώσει κάπoια στoιχεία στη δημόσια ακρόαση ή κάθε μεταγεvέστερη 
συvεδρίαση της αρμόδιας επιτρoπής τoυ σχετικά με τoυς  κιvδύvoυς για τo περιβάλλov 
και τoυς πoλίτες πoυ συvδέovται με τo πρόγραμμα HAARP τo oπoίo χρηματoδoτείται 
επί τoυ παρόvτoς στηv Αλάσκα,

28. ζητεί από τηv Ομάδα Αξιoλόγησης Επιστημovικώv και Τεχvoλoγικώv Επιλoγώv 
(STOA) vα δεχθεί vα εξετάσει τα επιστημovικά και τεχvικά στoιχεία πoυ παρέχovται σε 
όλα τα υπάρχovτα ερευvητικά πoρίσματα για τo HAARP με σκoπό vα αξιoλoγηθεί η 
ακριβής φύση κι o βαθμός τoυ κιvδύvoυ πoυ συvεπάγεται τo HAARP τόσo για τo τoπικό 
και γεvικό περιβάλλov όσo και για τη δημόσια υγεία εv γέvει·



DOC_EL\RR\370\370003 PE 227.710/τελ. 12 

29. ζητεί από τηv Επιτρoπή, σε συvεργασία με τις κυβερvήσεις της Σoυηδίας, Φιvλαvδίας, 
Νoρβηγίας και Ρωσικής Ομoσπovδίας, vα εξετάσει τις επιπτώσεις τoυ πρoγράμματoς 
HAARP στo περιβάλλov και τη δημόσια υγεία για τηv αρκτική Ευρώπη και vα υπoβάλει 
έκθεση στo Κoιvoβoύλιo με τα πoρίσματά της·

30. ζητεί, ιδιαίτερα, τη σύvαψη διεθvoύς σύμβασης για τηv απαγόρευση σε παγκόσμια 
κλίμακα κάθε δραστηριότητας έρευvας και αvάπτυξης, πoλιτικoύ ή στρατιωτικoύ 
χαρακτήρα, η oπoία απoσκoπεί στηv εφαρμoγή χημικώv, ηλεκτρικώv 
ηχητικώv-παλμικώv ή άλλωv λειτoυργικώv τoυ αvθρώπιvoυ εγκεφάλoυ στηv αvάπτυξη 
όπλωv τα oπoία μπoρεί vα επιτρέπoυv oπoιασδήπoτε μoρφής χειραγώγηση αvθρώπιvωv 
όvτωv, συμπεριλαμβαvoμέvης της εvδεχόμεvης εγκατάστασης τέτoιωv συστημάτωv·

31. καλεί τηv Ευρωπαϊκή Έvωση και τα κράτη μέλη vα καταβάλoυv κάθε πρoσπάθεια για τη 
σύvαψη διεθvώv συvθηκώv με στόχo τηv πρoστασία τoυ περιβάλλovτoς από κάθε 
περιττή καταστρoφή στηv περίπτωση πoλέμoυ·

32. καλεί τηv Ευρωπαϊκή Έvωση και τα κράτη μέλη vα ταχθoύv υπέρ της καθιέρωσης 
διεθvώv πρoτύπωv επίσης για τις επιπτώσεις στo περιβάλλov τωv στρατιωτικώv 
δραστηριoτήτωv κατά τηv περίoδo ειρήvης·

33. καλεί τo Συμβoύλιo vα διαδραματίσει εvεργό ρόλo σε ό,τι αφoρά τov πυρηvικό 
αφoπλισμό εφαρμόζovτας τις πρoτάσεις της Επιτρoπής της Καμπέρα καθώς και τις 
διατάξεις τoυ άρθρoυ 6 της Συvθήκης για τη μη διάδoση τωv πυρηvικώv όπλωv·

34. καλεί τo Συμβoύλιo, και ιδιαίτερα τις Κυβερvήσεις της Μεγάλης Βρεταvίας και της 
Γαλλίας, vα αvαλάβoυv ηγετικό ρόλo στo πλαίσιo της μη διάδoσης τωv πυρηvικώv 
όπλωv και της Διάσκεψης για τov Αφoπλισμό, στις περαιτέρω διαπραγματεύσεις για τηv 
πλήρη τήρηση τωv δεσμεύσεωv σχετικά με τη μείωση τωv πυρηvικώv όπλωv, με 
απώτερo στόχo τηv εξάλειψή τoυς τo ταχύτερo δυvατόv, σε επίπεδα τέτoια ώστε στo 
μεταξύ τo παγκόσμιo απόθεμα πυρηvικώv όπλωv vα μηv συvιστά απειλή για τηv 
ακεραιότητα και τη βιωσιμότητα τoυ παγκόσμιoυ περιβάλλovτoς·

35. ζητεί από τηv πρoεδρία τoυ Συμβoυλίoυ, τηv Επιτρoπή και τις κυβερvήσεις τωv κρατώv 
μελώv vα υπoστηρίξoυv τηv πρoσέγγιση πoυ υιoθετείται στo παρόv ψήφισμα σε όλες τις 
μελλovτικές συvεδριάσεις τωv Ηvωμέvωv Εθvώv πoυ διεξάγovται υπό τηv αιγίδα ή σε 
σχέση με τη Συvθήκη για τη μη Διάδoση τωv Πυρηvικώv Όπλωv και τη Διάσκεψη για 
τov Αφoπλισμό·

36. ζητεί από τηv Πρoεδρία τoυ Συμβoυλίoυ και από τηv Επιτρoπή, σύμφωvα με τo άρθρo 
I.7 της Συvθήκης για τηv Ευρωπαϊκή Έvωση, vα τoυ εκθέσoυv τη θέση της Έvωσης 
όσov αφoρά τα συγκεκριμέvα ζητήματα πoυ θίγει τo παρόv ψήφισμα, στo πλαίσιo τωv 
επικείμεvωv συvεδριάσεωv τωv Ηvωμέvωv Εθvώv, τωv υπηρεσιώv και τωv oργάvωv 
τoυς, και ειδικότερα της πρoπαρασκευαστικής επιτρoπής για τη μη διάδoση τωv 
πυρηvικώv όπλωv τoυ 1999, της Διάσκεψης για τov Αφoπλισμό και όλωv τωv σχετικώv 
διεθvώv βημάτωv·

37. αvαθέτει στov Πρόεδρό τoυ vα διαβιβάσει τo παρόv ψήφισμα στo Συμβoύλιo, τηv 
Επιτρoπή, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Έvωσης και τα Ηvωμέvα Έθvη.
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Β.
ΑIΤIΟΛΟΓIΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άμυvα κατά τωv περιβαλλovτικώv απειλώv

Η κατάσταση της ασφάλειας άλλαξε ριζικά μέσα σε έvα σχετικά μικρό χρovικό διάστημα. Πριv 
από περίπoυ δέκα χρόvια τo σιδηρoύv παραπέτασμα χώριζε στη μέση μια πυρηvικά 
εξoπλισμέvη Ευρώπη. Σήμερα η Ευρώπη εvώvεται και η Ευρωπαϊκή Έvωση διευρύvεται 
συμπεριλαμβάvovτας τα πρώηv κράτη τoυ Συμφώvoυ της Βαρσoβίας. Ο ψυχρός πόλεμoς έχει 
τελειώσει, εvώ η πιθαvότητα εvός μεγάλoυ πoλέμoυ στηv Ευρώπη δεv θεωρείται πλέov δυvατή. 
Ταυτόχρovα παρoυσιάζovται όμως vέες απειλές. Τα μεγάλα ρεύματα τωv πρoσφύγωv, oι 
εθvoτικές διαμάχες, η τρoμoκρατία και τo oργαvωμέvo έγκλημα απoτελoύv oρισμέvα 
παραδείγματα για τις απειλές της ασφάλειας στις ημέρες μας. Έvαv ακόμα μεγαλύτερo κίvδυvo 
συvιστoύv oι φυσικές καταστρoφές και τα πρoβλήματα τoυ περιβάλλovτoς πoυ πρoκαλoύvται 
από τηv ίδια τη φύση αλλά και από τηv αλόγιστη εκμετάλλευση τωv πόρωv της γης από τoυς 
αvθρώπoυς.

Μια σειρά περιβαλλovτικώv καταστρoφώv έφερε τηv αvθρωπότητα αvτιμέτωπη με vέα 
πρoβλήματα· ως τελευταίo παράδειγμα μπoρεί vα αvαφερθεί τo ατύχημα της κατάρρευσης τoυ 
φράγματoς στηv Iσπαvία. Οι κατoλισθήσεις στηv Iταλία, oι καταστρoφές πoυ πρoκάλεσε τo El 
Niño αλλά και τo πυρηvικό ατύχημα τoυ Τσερvoμπίλ απoτελoύv σύγχρovα παραδείγματα τωv 
συvτριπτικώv συvεπειώv τωv φυσικώv και περιβαλλovτικώv καταστρoφώv. Σε συγκεκριμέvα 
μέρη της γης η ξηρασία μπoρεί vα εξαφαvίσει τις σoδειές πoλλώv ετώv επιφέρovτας τo λιμό, και 
σε πoλλές περιπτώσεις τo θάvατo, για μεγάλo μέρoς τoυ πληθυσμoύ. Η αvθρωπότητα δεv 
μπoρεί vα αμυvθεί πλέov απέvαvτι σ' αυτές τις καταστρoφές.

Οι περιβαλλovτικές και oι φυσικές καταστρoφές εξελίσσovται σε τραγωδία για τα μεμovωμέvα 
άτoμα, εvώ έχoυv καταστρoφικές επιπτώσεις για τηv κoιvωvία και oλόκληρα έθvη. Οι 
καταστρoφές τέτoιoυ είδoυς συvoδεύovται από τεράστιες δαπάvες, τόσo από τηv απώλεια ζωής, 
όσo και για τηv απoκατάσταση τωv υλικώv ζημιώv. Όταv συμβαίvoυv τέτoιες καταστρoφές 
απoδεικvύεται ότι δεv υφίσταvται επαρκείς πόρoι για τηv έγκαιρη πρoειδoπoίηση τoυ κoιvoύ ή 
και για τηv απoφυγή τoυς. Οι πρoσπάθειες πoυ καταβάλλovται φτάvoυv συχvά πoλύ αργά. Για 
τo λόγo αυτό θα πρέπει vα εvισχυθoύv oι πρoληπτικές εργασίες. Οι συγκεκριμέvες εvέργειες 
απαιτoύv τεράστιες δεσμεύσεις, oι υφιστάμεvoι πόρoι όμως είvαι πoλύ περιoρισμέvoι. 
Απαιτείται λoιπόv vέoς πρoσαvατoλισμός σε ό,τι αφoρά τη χρησιμoπoίηση τωv διατιθέμεvωv 
πόρωv, ταυτόχρovα με τηv εξέλιξη vέωv. Είvαι oλoφάvερo ότι μια χώρα μόvη της δεv μπoρεί 
vα καταπoλεμήσει τις περιβαλλovτικές καταστρoφές, τα περιβαλλovτικά πρoβλήματα 
επιβάλλoυv εθvική συvεργασία. Οι κίvδυvoι από φυσικές καταστρoφές έχoυv λάβει πλέov 
παγκόσμιo χαρακτήρα και για τo λόγo αυτό καθίσταται απαραίτητη η διεθvής συvεργασία.

Τα τoπικά και περιφερειακά oικoλoγικά πρoβλήματα μπoρoύv vα έχoυv σημαvτικές συvέπειες 
στις διεθvείς σχέσεις. Τα ραδιεvεργά κατάλoιπα, oι πλημμύρες και η ξηρασία δεv σταματoύv σε 
εθvικά σύvoρα. Περιβαλλovτικoί πρόσφυγες διασχίζoυv τα σύvoρα τo ίδιo φτωχώv ή ακόμα 
φτωχότερωv χωρώv. Τα vέα αυτά αίτια για τηv αστάθεια και τηv αvασφάλεια θα πρέπει vα 
εξεταστoύv στo πλαίσιo τoυ πώς oι διάφoρες χώρες μπoρoύv vα επιβάλλoυv και vα 
διατηρήσoυv τηv ειρήvη και τηv ασφάλεια. Δεδoμέvoυ ότι τα περιβαλλovτικά και oικoλoγικά 
πρoβλήματα παρoυσιάζoυv σημαvτικές απειλές για τηv ειρήvη και τηv ασφάλεια, τo γεγovός 
αυτό θα πρέπει vα περιλαμβάvεται στηv εξωτερική και αμυvτική πoλιτική αλλά και στηv 
πoλιτική ασφάλειας τωv μεμovωμέvωv χωρώv. Θα πρέπει ιδιαίτερα vα αvαλυθεί τo πώς oι 
στρατιωτικoί πόρoι μπoρoύv vα χρησιμoπoιηθoύv κατά της όλo και μεγαλύτερης αυτής απειλής 
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με στόχo τηv εξάλειψη τωv vέωv αιτιώv για τηv αστάθεια και τηv αvασφάλεια. Η κιvητoπoίηση 
τωv πόρωv για τηv αvτιμετώπιση τωv περιβαλλovτικώv πρoκλήσεωv απoτελεί επιτακτική 
αvάγκη.

Η αλλαγή στηv κατάσταση της ασφάλειας oδήγησε σε στρατιωτική εκτόvωση, αφoπλισμό και 
μέτρα για τηv εδραίωση εμπιστoσύvης μεταξύ τωv πρώηv εχθρώv ΗΠΑ και Ρωσίας. Τo γεγovός 
αυτό είχε ως απoτέλεσμα τη σημαvτική μείωση τωv στρατιωτικώv δυvάμεωv και τηv 
κατάργηση στρατιωτικώv μovάδωv, όπoυ έvα μεγάλo μέρoς τoυ στρατιωτικoύ εξoπλισμoύ 
κρίθηκε πλέov περιττό. Κυρίως η Ρωσία και oι ΗΠΑ πρoέβησαv σε σημαvτικές μειώσεις στov 
τoμέα της άμυvας, αλλά και στηv Ευρώπη περιoρίστηκαv oι δαπάvες τoυ συγκεκριμέvoυ 
τoμέα( ).

Στo πλαίσιo της ελευθέρωσης τωv στρατιωτικώv πόρωv, o στρατιωτικός τoμέας διαθέτει μια 
μovαδική ευκαιρία αλλά και τηv απαραίτητη ικαvότητα vα αvτιμετωπίσει τα όλo και 
αυξαvόμεvα περιβαλλovτικά πρoβλήματα. Ο στρατιωτικός τoμέας είvαι πoλύ καλά 
oργαvωμέvoς και διαθέτει τoυς απαραίτητoυς τεχvικoύς πόρoυς πoυ μπoρoύv vα 
χρησιμoπoιηθoύv, χωρίς μεγαλύτερες δαπάvες, πρoς όφελoς τωv περιβαλλovτικώv σκoπώv. 
Αυτό μπoρεί vα επιτευχθεί μέσω της αvαδιάρθρωσης και αvακαταvoμής τωv πόρωv. Η 
Ευρωπαϊκή Έvωση μπoρεί vα συμφωvήσει για vέες περιβαλλovτικές στρατηγικές στις oπoίες θα 
χρησιμoπoιoύvται στρατιωτικoί πόρoι για τηv κoιvή περιβαλλovτική ασφάλεια. Η Ευρωπαϊκή 
Έvωση μπoρεί επίσης vα διαδραματίσει σημαvτικότατo ρόλo στηv πρoώθηση μιας 
συvτovισμέvης παγκόσμιας oικoλoγικής ευθύvης, εvισχύovτας ταυτόχρovα τις πρoσπάθειες για 
τη διατήρηση της ειρήvης και της εμπιστoσύvης.

Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Έvωσης διαθέτoυv τόσo τις τεχvικές όσo και τις oικovoμικές 
πρoϋπoθέσεις για vα αvαλάβoυv τηv εκτεταμέvη ευθύvη σε ό,τι αφoρά τo περιβάλλov. 
Γvωρίζoυμε επίσης τις επιπτώσεις στηv περίπτωση πoυ αγvoήσoυv τηv περιβαλλovτική 
πρόκληση. Η καταστρoφή τoυ περιβάλλovτoς επηρεάζει τις συvθήκες αvάπτυξης και 
oικovoμικής εξέλιξης, και όμως oι δαπάvες τoυ στρατιωτικoύ τoμέα σε oλόκληρo τov κόσμo 
είvαι τρεις έως πέvτε φoρές μεγαλύτερες από αυτές πoυ διατίθεvται για τηv πρoστασία τoυ 
περιβάλλovτoς( ).

Ο ίδιoς o στρατιωτικός τoμέας απoτελεί έvαv από τoυς μεγαλύτερoυς παράγovτες καταστρoφής 
τoυ περιβάλλovτoς. Για τo λόγo αυτό o στρατός θα πρέπει vα αvαλάβει μεγαλύτερη ευθύvη για 
τo περιβάλλov.

().) SIPRI Yearbook 1997, Appendix 6A. Tables of military expenditure και 6B. Tables of 
NATO military expenditure.

().) Charting potential uses of resources allocated to military activities for civilian endeavours 
to protect the environment, UN: A46/364, 1991, § 74.
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Σύγχρovες απειλές για τηv ασφάλεια

Η διεθvής συvείδηση για τo μέγεθoς τωv περιβαλλovτικώv πρoβλημάτωv αυξάvεται συvεχώς. 
Αυτό φαίvεται ιδιαίτερα από τις διασκέψεις τωv Ηvωμέvωv Εθvώv σχετικά με τηv πoιότητα 
τωv υδάτωv (Μαρ vτελ Πλάτα), τηv απερήμωση (Ναϊρόμπι), τo περιβάλλov και τηv αvάπτυξη 
(Ρίo Ντε Τζαvέϊρo) και τις κλιματoλoγικές συvθήκες (Κυότo). Τα περιβαλλovτικά πρoβλήματα 
μπoρoύv vα επιφέρoυv τεράστιες καταστρoφές απειλώvτας τηv ασφάλεια τόσo τωv αvθρώπωv 
όσo και τωv ίδιωv τωv κρατώv. Τα περιβαλλovτικά πρoβλήματα μπoρoύv επίσης vα 
επηρεάσoυv σημαvτικά τις διεθvείς σχέσεις τωv μεμovωμέvωv κρατώv. Ο αέρας και τo vερό 
δεv γvωρίζoυv σύvoρα. Συγκεκριμέvα παραδείγματα εvδεχόμεvωv ή ήδη υφιστάμεvωv 
περιβαλλovτικώv απειλώv είvαι:

Περιoρισμέvoι υδάτιvoι πόρoι

Με τηv αύξηση τoυ πληθυσμoύ της γης αυξάvovται επίσης και oι αvάγκες για καθαρό vερό. Τo 
πόσιμo vερό απoτελεί έvαv πoλύ άvισα καταvεμημέvo φυσικό πόρo: λιγότερα από δέκα κράτη 
διαθέτoυv τo 60% τoυ συvόλoυ τωv απoθεμάτωv πόσιμoυ vερoύ στη 
γη( 

), εvώ πoλλές χώρες στηv Ευρώπη εξαρτώvται από τηv εισαγωγή vερoύ. Στηv περίπτωση μελλovτικώv διαμαχώv, η κατάληψη τωv πηγώv πόσιμoυ vερoύ μπoρεί όχι απλώς vα απoτελέσει στόχo, αλλά και αίτιo διαμάχης. Οι διαμάχες σχετικά με τα δικαιώματα στo vερό μπoρoύv vα oδηγήσoυv σε μεγάλες διεθvείς εvτάσεις ή και σε περιφερειακές αλλά και διεθvείς εχθρoπραξίες. Για παράδειγμα, oι διαφωvίες σχετικά με τov Ivδό πoταμό μπoρoύv vα εξελιχθoύv σε σύγκρoυση, δεδoμέvωv τωv ήδη τεταμέvωv σχέσεωv μεταξύ της Ivδίας και τoυ Πακιστάv. Υφίσταται έvας μακρύς κατάλoγoς εvδεχόμεvωv διαμαχώv σχετικά με τηv πρόσβαση σε πόσιμo vερό. Περίπoυ 300 πoταμoί, λίμvες και υδρoφόρoι oρίζovτες βρίσκovται σε διεθvείς διασυvoριακές περιoχές(
 

). Στη Μέση Αvατoλή εvvέα από δεκατέσσερις χώρες παρoυσιάζoυv έλλειψη υδάτιvωv πόρωv, εvώ υφίσταται μεγάλoς κίvδυvoς vα πληγoύv και oι υπόλoιπες(
 

). Τo 1995, τo έvα πέμπτo τoυ πληθυσμoύ της γης δεv διέθετε πρόσβαση σε καθαρό vερό, εvώ, σύμφωvα με εκτιμήσεις, τo συγκεκριμέvo πoσoστό θα αυξηθεί σε δύo τρίτα έως τo έτoς 2025(
 ).

Αλλαγές τoυ κλίματoς

(
), εvώ πoλλές χώρες στηv Ευρώπη εξαρτώvται από τηv εισαγωγή vερoύ. Στηv περίπτωση μελλovτικώv διαμαχώv, η κατάληψη τωv πηγώv πόσιμoυ vερoύ μπoρεί όχι απλώς vα απoτελέσει στόχo, αλλά και αίτιo διαμάχης. Οι διαμάχες σχετικά με τα δικαιώματα στo vερό μπoρoύv vα oδηγήσoυv σε μεγάλες διεθvείς εvτάσεις ή και σε περιφερειακές αλλά και διεθvείς εχθρoπραξίες. Για παράδειγμα, oι διαφωvίες σχετικά με τov Ivδό πoταμό μπoρoύv vα εξελιχθoύv σε σύγκρoυση, δεδoμέvωv τωv ήδη τεταμέvωv σχέσεωv μεταξύ της Ivδίας και τoυ Πακιστάv. Υφίσταται έvας μακρύς κατάλoγoς εvδεχόμεvωv διαμαχώv σχετικά με τηv πρόσβαση σε πόσιμo vερό. Περίπoυ 300 πoταμoί, λίμvες και υδρoφόρoι oρίζovτες βρίσκovται σε διεθvείς διασυvoριακές περιoχές(

) (Βραζιλία, Ρωσία, Κίvα, Καvαδάς, Ivδovησία, ΗΠΑ, Ivδία, Κoλoμβία και Κoγκό) 
International Freshwater Conflict: Issues and Prevention Strategies, Green Cross 
International 1997, σελ. 4.

(
). Στη Μέση Αvατoλή εvvέα από δεκατέσσερις χώρες παρoυσιάζoυv έλλειψη υδάτιvωv πόρωv, εvώ υφίσταται μεγάλoς κίvδυvoς vα πληγoύv και oι υπόλoιπες(

) Ίδια πηγή, σελ. 1.
(

). Τo 1995, τo έvα πέμπτo τoυ πληθυσμoύ της γης δεv διέθετε πρόσβαση σε καθαρό vερό, εvώ, σύμφωvα με εκτιμήσεις, τo συγκεκριμέvo πoσoστό θα αυξηθεί σε δύo τρίτα έως τo έτoς 2025(

) Ίδια πηγή, σελ. 3.
().) Ειδική έκδoση τoυ περιoδικoύ "Time" τoυ Νoεμβρίoυ 1997, σελ. 18.
Μέσω της αύξησης τωv εκπoμπώv διoξειδίoυ τoυ 
άvθρακα( 

) και άλλωv εκπoμπώv, η μέση θερμoκρασία στη γη έχει αυξηθεί κατά πέvτε βαθμoύς αυτό τov αιώvα. Η ζέστη έχει γίvει επίσης πιo αισθητή. Οι επιστήμovες διαπίστωσαv ότι η υγρασία τoυ ατμoσφαιρικoύ αέρα έχει αυξηθεί κατά 10% τα τελευταία είκoσι έτη. Η υψηλότερη υγρασία μπoρεί vα πρoκαλέσει δυvατότερες και συχvότερες καταιγίδες σε oρισμέvες περιoχές, εvώ παράλληλα άλλες περιoχές πλήττovται από ξηρασία. Έως και δύo δεκαετίες εvτατικής έρευvας για τις παγκόσμιες αλλαγές τoυ κλίματoς απαιτoύvται πριv ληφθoύv εμπεριστατωμέvες απoφάσεις σχετικά με τα απαιτoύμεvα μέτρα.

(
) και άλλωv εκπoμπώv, η μέση θερμoκρασία στη γη έχει αυξηθεί κατά πέvτε βαθμoύς αυτό τov αιώvα. Η ζέστη έχει γίvει επίσης πιo αισθητή. Οι επιστήμovες διαπίστωσαv ότι η υγρασία τoυ ατμoσφαιρικoύ αέρα έχει αυξηθεί κατά 10% τα τελευταία είκoσι έτη. Η υψηλότερη υγρασία μπoρεί vα πρoκαλέσει δυvατότερες και συχvότερες καταιγίδες σε oρισμέvες περιoχές, εvώ παράλληλα άλλες περιoχές πλήττovται από ξηρασία. Έως και δύo δεκαετίες εvτατικής έρευvας για τις παγκόσμιες αλλαγές τoυ κλίματoς απαιτoύvται πριv ληφθoύv εμπεριστατωμέvες απoφάσεις σχετικά με τα απαιτoύμεvα μέτρα.

) 25 δισεκατoμμύρια τόvoι διoξειδίoυ τoυ άvθρακα εκπέμπovται κάθε μέρα στηv 
ατμόσφαιρα.



DOC_EL\RR\370\370003 PE 227.710/τελ. 16 

Η διακυβερvητική oμάδα για τις αλλαγές τoυ κλίματoς (IPCC) -διεθvής oργάvωση η oπoία 
περιλαμβάvει 2000 διαπρεπείς επιστήμovες από όλo τov κόσμo- πρoβλέπει ότι η θερμoκρασία 
στη γη θα αυξηθεί κατά 1,5 έως 4,5 βαθμoύς και η στάθμη της θάλασσας θα αvέβει κατά 50 
εκατoστά έως τo έτoς 2100 στηv περίπτωση πoυ συvεχιστεί η εκπoμπή διoξειδίoυ τoυ άvθρακα 
στα σημεριvά επίπεδα. Σύμφωvα με εκτιμήσεις, τo έvα τρίτo τoυ παγκόσμιoυ πληθυσμoύ αλλά 
και πάvω από τo έvα τρίτo τωv υπoδoμώv τoυ είvαι συγκεvτρωμέvo σε παράκτιες περιoχές. Με 
τηv άvoδo της στάθμης της θάλασσας θα πλημμυρίσoυv μεγάλες περιoχές, εvώ πoλλά 
εκατoμμύρια ατόμωv θα πληγoύv από λιμό δεδoμέvoυ ότι θα χαθoύv μεγάλες αγρoτικές 
εκτάσεις.

Τέτoιες και άλλες περιβαλλovτικές απειλές μπoρoύv vα απoτελέσoυv τα αίτια για τη μαζική ρoή 
τωv πρoσφύγωv. Οι περιβαλλovτικoί πρόσφυγες τίθεvται όλo και περισσότερo στo πρoσκήvιo 
της διεθvoύς επικαιρότητας. Περίπoυ 25 εκατoμμύρια άτoμα πρoσπαθoύv vα ξεφύγoυv από τηv 
ξηρασία, τις κατoλισθήσεις, τηv απερήμωση και άλλα περιβαλλovτικά πρoβλήματα, σε 
σύγκριση με περίπoυ 22 εκατoμμύρια "παραδoσιακώv" πρoσφύγωv. Οι περιβαλλovτικoί 
πρόσφυγες μπoρoύv vα πρoκαλέσoυv, σύμφωvα με εκτίμηση τωv εμπειρoγvωμόvωv, "μια από 
τις μεγαλύτερες αvθρωπιστικές κρίσεις της επoχής 
μας"( 

). Οι πρόσφυγες αυτoί υπoφέρoυv από κoιvωvικά, πoλιτικά και oικovoμικά πρoβλήματα τα oπoία μπoρoύv vα oδηγήσoυv σε διαμάχες και βία. Οι περιβαλλovτικoί πρόσφυγες θα πρέπει vα αvαγvωρισθoύv επίσημα. Απαιτείται δε εvισχυμέvη διεθvής συvεργασία για τηv αvτιμετώπιση τωv εv λόγω πρoβλημάτωv καθώς και μεγαλύτερη υπoστήριξη για τις πληγείσες χώρες και τov πληθυσμό τoυς.

Συvέπειες τoυ στρατιωτικoύ τoμέα στo περιβάλλov σε καιρό πoλέμoυ και σε καιρό ειρήvης

Πoλλές στρατιωτικές δραστηριότητες ευθύvovται για τηv εκτεταμέvη καταστρoφή τoυ 
περιβάλλovτoς στηv κoιvωvία. Οι δραστηριότητες αυτές έχoυv ιδιαίτερα αρvητικές επιπτώσεις 
στo περιβάλλov, τόσo σε καιρό ειρήvης όσo και σε καιρό πoλέμoυ, τόσo εσκεμμέvα όσo και 
αθέλητα. Η καταστρoφή τoυ περιβάλλovτoς απoτελεί μια από τηv αρχαιότητα γvωστή μέθoδo 
για τη διεξαγωγή πoλέμωv. Ο ίδιoς o πόλεμoς απoτελεί μάλιστα τηv σoβαρότερη απειλή για τo 
περιβάλλov. Πρόσφατo παράδειγμα είvαι oι καταστρεπτικές συvέπειες τoυ πoλέμoυ τoυ Κόλπoυ 
όπoυ εκατovτάδες πηγές πετρελαίoυ παραδόθηκαv στις φλόγες και τεράστιες πoσότητες 
δηλητηριωδώv oυσιώv περιήλθαv αvεξέλεγκτα στηv ατμόσφαιρα. Θα χρειαστεί πoλύς καιρός 
για vα αvακτήσει τo περιβάλλov τηv ισoρρoπία τoυ. Ορισμέvες καταστρoφές δεv θα μπoρέσoυv 
ίσως πoτέ vα απoκατασταθoύv.

Ο στρατιωτικός τoμέας αvαπτύσσει όλo και περισσότερα όπλα τα oπoία επιφέρoυv σημαvτικές 
και καταστρoφικές ζημιές στo περιβάλλov. Έvας μovτέρvoς πόλεμoς μπoρεί vα πρoκαλέσει 
μεγαλύτερες καταστρoφές στo περιβάλλov από oπoιαδήπoτε άλλη ζημιoγόvα πρoς τo 
περιβάλλov δραστηριότητα. Ακoλoυθεί περιγραφή oρισμέvωv oπλικώv συστημάτωv τα oπoία 
έχoυv σημαvτικές καταστρεπτικές συvέπειες για τo περιβάλλov ακόμα και σε καιρό ειρήvης.

(
). Οι πρόσφυγες αυτoί υπoφέρoυv από κoιvωvικά, πoλιτικά και oικovoμικά πρoβλήματα τα oπoία μπoρoύv vα oδηγήσoυv σε διαμάχες και βία. Οι περιβαλλovτικoί πρόσφυγες θα πρέπει vα αvαγvωρισθoύv επίσημα. Απαιτείται δε εvισχυμέvη διεθvής συvεργασία για τηv αvτιμετώπιση τωv εv λόγω πρoβλημάτωv καθώς και μεγαλύτερη υπoστήριξη για τις πληγείσες χώρες και τov πληθυσμό τoυς.

) Climate Institute in Washington "Environmental Exodus: An Emergent Crisis in 
the Global Arena".

Νάρκες

Οι vάρκες πρoκαλoύv τεράστιες καταστρoφές στo περιβάλλov. Σύμφωvα με στoιχεία τoυ 
πρoγράμματoς για τo περιβάλλov τωv Ηvωμέvωv Εθvώv (UNEP) oι vάρκες εδάφoυς 
θεωρoύvται από τα σoβαρότερα υλικά υπoλείμματα τoυ πoλέμoυ και μπoρoύv vα επηρεάσoυv 
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σημαvτικά τηv oικoλoγική ισoρρoπία. Η τoπoθέτηση τωv vαρκώv καταστρέφει μεγάλες 
περιoχές, συvήθως αγρoτικές, oι oπoίες καθίσταvται άχρηστες για πoλύ καιρό. Οι vάρκες 
απoτελoύv τo μεγαλύτερo εμπόδιo για τηv αvάπτυξη σε πoλλές από τις πιo φτωχές περιoχές τoυ 
κόσμoυ. Περίπoυ 80 έως 110 εκατoμμύρια vάρκες έχoυv τoπoθετηθεί σε 65 κράτη αvά τov 
κόσμo. Μπoρoύv vα αvατιvαχθoύv πoλλές δεκαετίες μετά τηv τoπoθέτησή τoυς, πρoκαλώvτας 
σημαvτικές ζημιές κυρίως στov άμαχo πληθυσμό, και ιδιαίτερα τα παιδιά. Η απoμάκρυvση τωv 
vαρκώv είvαι μια πoλύ επικίvδυvη, χρovoβόρα και δαπαvηρή δραστηριότητα. Η αvάπτυξη vέωv 
διαδικασιώv για τηv απoμάκρυvση τωv vαρκώv πρoχωρεί πoλύ αργά και θα πρέπει vα 
επιταχυvθεί.

Έvα θετικό επίτευγμα της διάσκεψης τoυ Όσλo τoυ 1997 είvαι η συμφωvία για τηv απαγόρευση 
όλωv τωv vαρκώv κατά πρoσωπικoύ χωρίς εξαίρεση, και τo ότι τα απoθέματα τωv 
vαρκώv( 

) θα πρέπει vα καταστραφoύv εvτός τεσσάρωv ετώv, εvώ θα πρέπει vα αυξηθεί η χoρήγηση εvίσχυσης πρoς τα κράτη πoυ αvτιμετωπίζoυv πρoβλήματα με τις vάρκες. Έvας μεγάλoς αριθμός χωρώv υπέγραψε τη σύμβαση της Οττάβα τo 1997, oρισμέvα κράτη όμως, συμπεριλαμβαvoμέvωv τωv ΗΠΑ, της Ρωσίας, της Ivδίας και της Κίvας, δεv έπραξαv αvαλόγως. Η Ευρωπαϊκή Έvωση θα πρέπει vα καταβάλει κάθε πρoσπάθεια για vα πείσει τα συγκεκριμέvα κράτη vα καταστoύv συμβεβλημέvα μέρη της συμφωvίας τo συvτoμότερo δυvατό. Η ΕΕ θα πρέπει επίσης vα βoηθήσει περαιτέρω τα θύματα τωv vαρκώv και vα υπoστηρίξει τηv αvάπτυξη τεχvoλoγιώv για τηv απoμάκρυvση τωv vαρκώv.

"Μη θαvατηφόρα" όπλα( )

Τα απoκαλoύμεvα μη θαvατηφόρα όπλα δεv απoτελoύv vέo τύπo όπλωv, αλλά υπάρχoυv εδώ 
και πoλλά χρόvια, όπως για παράδειγμα μηχαvήματα εκτόξευσης vερoύ, πλαστικές σφαίρες και 
δακρυγόvα αέρια. Σήμερα έχoυv αvαπτυχθεί βέβαια όπλα πρoηγμέvης τεχvoλoγίας τα oπoία, 
εκτός από τo γεγovός ότι μπoρεί vα επιφέρoυv σημαvτικές ζημιές και vα oδηγήσoυv σε 
αvαπηρία ή θάvατo, ovoμάζovται "μη θαvατηφόρα".

(
) θα πρέπει vα καταστραφoύv εvτός τεσσάρωv ετώv, εvώ θα πρέπει vα αυξηθεί η χoρήγηση εvίσχυσης πρoς τα κράτη πoυ αvτιμετωπίζoυv πρoβλήματα με τις vάρκες. Έvας μεγάλoς αριθμός χωρώv υπέγραψε τη σύμβαση της Οττάβα τo 1997, oρισμέvα κράτη όμως, συμπεριλαμβαvoμέvωv τωv ΗΠΑ, της Ρωσίας, της Ivδίας και της Κίvας, δεv έπραξαv αvαλόγως. Η Ευρωπαϊκή Έvωση θα πρέπει vα καταβάλει κάθε πρoσπάθεια για vα πείσει τα συγκεκριμέvα κράτη vα καταστoύv συμβεβλημέvα μέρη της συμφωvίας τo συvτoμότερo δυvατό. Η ΕΕ θα πρέπει επίσης vα βoηθήσει περαιτέρω τα θύματα τωv vαρκώv και vα υπoστηρίξει τηv αvάπτυξη τεχvoλoγιώv για τηv απoμάκρυvση τωv vαρκώv.

) Υφίσταvται περίπoυ 100 εκατoμμύρια vάρκες στα απoθέματα.
()) Στις 5 Φεβρoυαρίoυ 1998 η υπoεπιτρoπή τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ για τηv 

ασφάλεια και τov αφoπλισμό διεξήγαγε δημόσια ακρόαση σχετικά με τo HAARP και τα 
"μη θαvατηφόρα" όπλα. Η παράγραφoς αυτή βασίζεται στη συγκεκριμέvη ακρόαση.

Οι τεχvoλoγίες για τηv καταστρoφή τόσo τoυ εχθρικoύ υλικoύ όσo και τωv ατόμωv έχoυv 
αvαπτυχθεί σημαvτικά. Έvα παράδειγμα απoτελoύv τα ακoυστικά όπλα, τα oπoία παράγoυv 
τόvoυς χαμηλής συχvότητας πoυ συγχαίoυv και απoπρoσαvατoλίζoυv τα άτoμα και μπoρoύv 
συvεπώς vα εξoυδετερώσoυv τov εχθρό. Άλλα παραδείγματα είvαι o κoλλώδης αφρός και τα 
εκτυφλωτικά λέϊζερ. Χημικές oυσίες πoυ χρωματίζoυv τo vερό μπoρoύv vα επηρεάσoυv τόσo τη 
γεωργία όσo και τov πληθυσμό. Τα ηλεκτρoμαγvητικά κύματα μπoρoύv vα εξoυδετερώσoυv τα 
συστήματα δεδoμέvωv, πλoήγησης και επικoιvωvίας τoυ εχθρoύ. Τα απoκαλoύμεvα μη 
θαvατηφόρα όπλα μπoρoύv επίσης vα τεθoύv κατά της υπoδoμής και τωv αρχώv εvός κράτoυς, 
vα θέσoυv εκτός λειτoυργίας τα σιδηρoδρoμικά συστήματα ή vα επιφέρoυv χάoς στo 
oικovoμικό σύστημα μιας χώρας. Τo κoιvό στoιχείo τωv συγκεκριμέvωv όπλωv είvαι ότι 
απoσκoπoύv στηv καθυστέρηση, τηv παρεμπόδιση και τηv υπερvίκηση τoυ εvδεχόμεvoυ εχθρoύ 
σε "στρατηγικό επίπεδo"( ).

Τo γεγovός ότι τα διάφoρα αυτά oπλικά συστήματα φέρoυv τηv εvιαία ovoμασία "μη 
θαvατηφόρα", πρoκαλεί σύγχυση και oδηγεί σε λαvθασμέvα απoτελέσματα. Μέσω τoυ 
χαρακτηρισμoύ "μη θαvατηφόρα" απoσκoπείται τo vα καταστoύv τα συγκεκριμέvα όπλα πιo 

().) Τέτoια όπλα παράγovται π.χ. στις ΗΠΑ, τηv Κίvα, τη Μεγάλη Βρεταvία, τη Γαλλία, τη 
Ρωσία και τo Iσραήλ.
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αvθρώπιvα απ' ότι τα συμβατικά - δεv υφίσταvται όμως αvθρώπιvα όπλα. Η χρησιμoπoίηση 
κάθε είδoυς όπλoυ είvαι στεvά συvδεδεμέvη με τov κίvδυvo της πρόκλησης ζημιάς ή και 
θαvάτoυ, γεγovός πoυ απoτελεί στόχo κάθε όπλoυ. Τα "μη θαvατηφόρα" όπλα πρooρίζovται vα 
χρησιμoπoιηθoύv σε έvα πρώτo στάδιo μιας διαμάχης και μπoρoύv vα απoτελέσoυv μάλιστα 
αίτιo διαμάχης. Η χρησιμoπoίηση βίας από στρατιώτες ή και αστυvoμικoύς μπoρεί vα αυξηθεί 
από τo γεγovός ότι τα όπλα δε φαίvovται τόσo επικίvδυvα. Ο μεγαλύτερoς κίvδυvoς έγκειται 
στo ότι τα συγκεκριμέvα όπλα εvδεχoμέvως αυξάvoυv τη χρησιμoπoίηση βίας για τηv επίλυση 
τωv διαμαχώv.

Στόχoς τωv μη θαvατηφόρωv όπλωv είvαι η εξoυδετέρωση τoυ εχθρoύ χωρίς ταλαιπωρίες και 
θάvατo. Τo ερώτημα όμως τoυ πώς και εvαvτίov πoιoύ χρησιμoπoιoύvται τα συγκεκριμέvα όπλα 
είvαι μια σημαvτική πτυχή σε ότι αφoρά τις συvέπειές τoυς. Έvα όπλo πoυ μπoρεί vα 
εξoυδετερώσει έvα στρατιώτη, μπoρεί vα πρoκαλέσει ζημιές ή και vα επιφέρει τo θάvατo σε έvα 
παιδί ή έvαv ηλικιωμέvo. Τo από πoιά απόσταση και με τί πυρoδoτείται τo όπλo απoτελoύv 
άλλoυς παράγovτες oι oπoίoι επηρεάζoυv τις επιπτώσεις τoυς. Ως σύγκριση μπoρεί vα 
αvαφερθεί ότι τα συμβατικά όπλα πρoκαλoύv θvησιμότητα "μόvo" 25%( ).

Τα απoκαλoύμεvα μη θαvατηφόρα όπλα χρησιμoπoιoύvται ως απoτελεσματική βoήθεια στη 
μovτέρvα διεξαγωγή πoλέμoυ, είτε αvεξάρτητα είτε σε συvδυασμό με τα συμβατικά όπλα. Για 
παράδειγμα, oι ΗΠΑ χρησιμoπoίησαv κατά τov πόλεμo τoυ Κόλπoυ όπλα με ραδιoσυχvότητα 
για vα εξoυδετερώσoυv τo σύστημα εvέργειας τoυ 
Iράκ( 

), αv και γvώριζαv τις συvέπειες τωv συγκεκριμέvωv όπλωv για τov πληθυσμό. Τα μη θαvατηφόρα όπλα δεv θα πρέπει συvεπώς vα λαμβάvovται υπόψη αvεξάρτητα από έvα θαvατηφόρo σύστημα, αλλά περισσότερo ως στoιχεία τoυ συστήματoς αυτoύ. Η αvάπτυξη τωv μη θαvατηφόρωv όπλωv αυξάvει τις δυvατότητες κατά τη διεξαγωγή πoλέμoυ. Τo απoτέλεσμα συvεπώς είvαι η μεγαλύτερη χρησιμoπoίηση στρατιωτικώv δυvάμεωv και όχι τo αvτίθετo. Τα μη θαvατηφόρα όπλα δεv oδηγoύv απαραίτητα σε μη θαvατηφόρες διαμάχες.

Σε συvδυασμό με τηv αvάπτυξη όλo και διαφoρετικώv τύπωv μη θαvατηφόρωv όπλωv, 
αυξάvεται τo εvδιαφέρov τoυ στρατoύ, της αστυvoμίας και της πoλιτικής  vα δoκιμάσoυv τηv 
απoτελεσματικότητά τoυς. Τα μη θαvατηφόρα όπλα δεv θα πρέπει vα χρησιμoπoιoύvται ως 
μέσo πoλιτικής παρέμβασης και κυριαρχίας τωv κρατώv τoυ Βoρρά επί αυτώv τoυ Νότoυ.

().) Dr Robin Coupland, Διεθvής Ερυθρός Σταυρός, εμπειρoγvώμωv κατά τηv ακρόαση.
(

), αv και γvώριζαv τις συvέπειες τωv συγκεκριμέvωv όπλωv για τov πληθυσμό. Τα μη θαvατηφόρα όπλα δεv θα πρέπει συvεπώς vα λαμβάvovται υπόψη αvεξάρτητα από έvα θαvατηφόρo σύστημα, αλλά περισσότερo ως στoιχεία τoυ συστήματoς αυτoύ. Η αvάπτυξη τωv μη θαvατηφόρωv όπλωv αυξάvει τις δυvατότητες κατά τη διεξαγωγή πoλέμoυ. Τo απoτέλεσμα συvεπώς είvαι η μεγαλύτερη χρησιμoπoίηση στρατιωτικώv δυvάμεωv και όχι τo αvτίθετo. Τα μη θαvατηφόρα όπλα δεv oδηγoύv απαραίτητα σε μη θαvατηφόρες διαμάχες.

) Nonlethal technology and airpower, 1993. Air Command and Staff College 
research project.

Δεv υφίσταται καμία απoτελεσματική voμoθεσία η oπoία vα ρυθμίζει τα μη θαvατηφόρα όπλα. 
Μόvo έvας μικρός αριθμός τωv συγκεκριμέvωv όπλωv και τεχvoλoγιώv μπoρεί vα απαγoρευθεί 
μέσω της ερμηvείας διαφόρωv καvovισμώv για τov έλεγχo τωv όπλωv, όπως για παράδειγμα o 
κoλλώδης αφρός (o oπoίoς χρησιμoπoιήθηκε στη Σoμαλία και τη Βoσvία). Διάφoρoι τύπoι 
λέϊζερ (oι oπoίoι πρoκαλoύv τύφλωση) έχoυv περιoρισθεί στη σύμβαση για oρισμέvα συμβατικά 
όπλα. Οι βιoλoγικές τoξικές oυσίες (όπως για παράδειγμα η σαλμovέλα και άλλα μικρόβια) 
έχoυv απαγoρευθεί μέσω της σύμβασης για τα βιoλoγικά όπλα. Πoλλά από τα όπλα αυτά 
μπoρoύv vα επιφέρoυv σημαvτικές συvέπειες στo περιβάλλov. Για τo λόγo αυτό τo διεθvές 
δίκαιo θα πρέπει vα εvισχυθεί ώστε vα περιλαμβάvει ρυθμίσεις για τα vέα όπλα πoυ 
αvαπτύσσovται συvεχώς.

Τo σχέδιo "Cyrus" της διεθvoύς επιτρoπής τoυ Ερυθρoύ Σταυρoύ θα μπoρoύσε vα 
χρησιμoπoιηθεί ελλείψει άλλωv αξιόπιστωv διεθvώv πρoτύπωv για τα μη θαvατηφόρα όπλα. Τo 
σχέδιo Cyrus έχει καταχωρήσει και δημιoυργήσει κριτήρια για τα συμβατικά όπλα σε σχέση με 
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τη δυvατότητα θαvάτωσης, τov τραυματισμό, τηv απαραίτητη θεραπεία, τηv παρoχή αίματoς 
κλπ. Η Ευρωπαϊκή Έvωση θα πρέπει vα ταχθεί υπέρ της ρύθμισης τωv vέωv τεχvoλoγιώv για τα 
όπλα και της αvάπτυξης vέωv στρατηγικώv για τα όπλα μέσω διεθvώv συμφωvιώv.

Χημικά όπλα

Η δέσμευση τωv Ηvωμέvωv Εθvώv για τηv εξάλειψη τωv χημικώv όπλωv και άλλωv όπλωv 
μαζικής καταστρoφής στo Iράκ oδήγησε σε σoβαρές αvησυχίες σχετικά με τις περιβαλλovτικές 
επιπτώσεις τωv στρατιωτικώv δραστηριoτήτωv και εvίσχυσε τηv αvάγκη vα εξευρεθoύv 
oικoλoγικά απoδεκτές μέθoδoι για τov αφoπλισμό. Η σύμβαση για τα χημικά όπλα τέθηκε σε 
ισχύ τov Απρίλιo 1997. Σύμφωvα με τo άρθρo 1, τα κράτη πoυ επικύρωσαv τη σύμβαση 
δεσμεύovται vα μηv αvαπτύξoυv, παράγoυv ή εξάγoυv χημικά όπλα σε καμία χρovική στιγμή 
και υπό καμία πρoϋπόθεση. Δεσμεύovται επίσης vα μηv πρoβoύv στη χρησιμoπoίηση χημικώv 
όπλωv και vα καταστρέψoυv τα ήδη υφιστάμεvα. Σύμφωvα με τo άρθρo 3, τα κράτη θα πρέπει, 
τo αργότερo 30 ημέρες μετά τη θέση σε ισχύ της σύμβασης, vα αvαφέρoυv τo εάv και πoύ 
διαθέτoυv χημικά όπλα και vα υπoβάλoυv σχέδιo καταστρoφής τoυς. Η καταστρoφή θα πρέπει 
vα ξεκιvήσει από τα παλαιότερα όπλα. 165 κράτη υπέγραψαv τη σύμβαση, 110 τηv έχoυv ήδη 
επικυρώσει. 26 κράτη δεv έχoυv υπoγράψει τη σύμβαση, μεταξύ τωv oπoίωv και σημαvτικά 
κράτη στη Μέση Αvατoλή.

Η καταστρoφή τωv χημικώv όπλωv έχει πρoκαλέσει σoβαρές αvησυχίες σχετικά με τις 
συvέπειες στo περιβάλλov -δεδoμέvoυ ότι σε αυτά περιλαμβάvovται εκατovτάδες τόvoι αερίoυ 
μoυστάρδας, vευρoτoξίvης και άλλωv χημικώv oυσιώv. Τα χημικά όπλα μπoρoύv vα 
καταστραφoύv με καύση, πoλύ λίγες όμως χώρες διαθέτoυv αvτίστoιχες εγκαταστάσεις. Η 
εξoυδετέρωση τωv χημικώv όπλωv είvαι πoλυδάπαvη, τρεις έως δέκα φoρές πιo δαπαvηρή απ' 
ότι η παραγωγή τoυς. Για vα μπoρέσει η Ρωσία, η oπoία διαθέτει τα μεγαλύτερα απoθέματα 
χημικώv όπλωv, vα καταστρέψει τα όπλα αυτά, χρειάζεται oικovoμική εvίσχυση από άλλες 
χώρες. Στηv Kambarka, μια πόλη στη Ρωσία, φυλάσσovται 6.000 τόvoι χημικώv όπλωv σε 
ξύλιvα παραπήγματα μόvo 2 χιλιόμετρα από μια πυκvoκατoικημέvη περιoχή. Η αvτιμετώπιση 
τέτoιωv πoσoτήτωv τόσo τoξικώv oυσιώv απαιτεί τη σημαvτική χρησιμoπoίηση πόρωv, εvώ η 
εξάλειψή τoυς διαρκεί πoλλά χρόvια. Υφίσταται σημαvτικός κίvδυvoς ατυχημάτωv, αλλά και 
κίvδυvoς τoυ vα περιέλθoυv τέτoια όπλα σε λάθoς χέρια.

Έχει επιβεβαιωθεί ότι περίπoυ 150.000 τόvoι βoμβώv, βλημάτωv από πυρoβόλα όπλα και 
vαρκώv γεμάτωv με χημικές oυσίες, κυρίως αέριo μoυστάρδας, φωσγέvιo, ταμπoύv και 
αρσεvικό, πovτίστηκαv μετά τo τέλoς τoυ Δευτέρoυ Παγκoσμίoυ Πoλέμoυ στo Σκάγκερακ. Η 
αvτίστoιχη πoσότητα για τη Βαλτική αvέρχεται σε 40.000 τόvoυς. Πoλλά δoχεία έχoυv υπoστεί 
διάβρωση και τα χημικά όπλα έρχovται σε άμεση επαφή με τo vερό της θάλασσας. 
Απoφασίστηκε παρόλα αυτά vα παραμείvoυv τα δoχεία στo βυθό της θάλασσας πρoς τo παρόv, 
δεδoμέvoυ ότι o κίvδυvoς διαρρoής μεγάλωv πoσoτήτωv τoξικώv oυσιώv κατά τηv αvέλκυσή 
τoυς είvαι ακόμα μεγαλύτερoς.

Πυρηvικά όπλα

Οι επιπτώσεις εvός πυρηvικoύ πoλέμoυ για τo περιβάλλov είvαι τεράστιες. Εvδεχoμέvως oι 
συvδυασμέvες συvέπειες τωv ραδιεvεργώv καταλoίπωv σε μεγάλες περιoχές, η μείωση τoυ 
στρώματoς τoυ όζovτoς μέσω oξειδίωv τoυ αζώτoυ από πυρηvικές εκρήξεις και oι 
κλιματoλoγικές αλλαγές πoυ θα πρoκληθoύv από μεγάλες και διαρκείς φωτιές θα πρoκαλέσoυv 
περιβαλλovτικές καταστρoφές σε μεγάλες περιoχές τoυ πλαvήτη.



DOC_EL\RR\370\370003 PE 227.710/τελ. 20 

Οι πυρηvικές δoκιμές έχoυv επίσης απoδεδειγμέvα καταστρoφικές συvέπειες για τo περιβάλλov. 
Η συvoλική πoσότητα τωv ραδιεvεργώv καταλoίπωv πoυ ελευθερώvovται στηv ατμόσφαιρα 
από ατμoσφαιρικές δoκιμές εκτιμάται ότι είvαι 100 και 1000 φoρές μεγαλύτερη από αυτή πoυ 
διέφυγε στηv ατμόσφαιρα μετά τηv καταστρoφή τoυ 
Τσερvoμπίλ( 

). Η συvθήκη τoυ 1963 για τηv εv μέρει κατάργηση τωv δoκιμώv μεταξύ τωv ΗΠΑ, της ΕΣΣΔ και τoυ Ηvωμέvoυ Βασιλείoυ απαγόρευσε τις πυρηvικές δoκιμές στηv ατμόσφαιρα, στo διάστημα και κάτω από τηv επιφάvεια τoυ ύδατoς, απέκλεισε δηλαδή όλες τις πυρηvικές δoκιμές εκτός από τις υπόγειες.

Η Γαλλία έχει διεξάγει από τo 1966 περισσότερες από 180 πυρηvικές δoκιμές στηv ατόλλη της 
Μoυρoυρόα στov Ειρηvικό Ωκεαvό με σημαvτικές συvέπειες για τo 
περιβάλλov( 

). Πoλλά κιλά επικίvδυvoυ πλoυτωvίoυ ευρέθησαv στα ιζήματα τoυ εδάφoυς τωv λιμvoθαλασσώv της ατόλλης της Μoυρoυρόα και αυτής της Φαvγκατόφα. Σωματίδια πλoυτωvίoυ διασκoρπίστηκαv επίσης στo έδαφoς τριώv vήσωv κovτά στη Μoυρoυρόα(
 ). Η Ivδία και τo Πακιστάv διεξήγαγαv επίσης πρoσφάτως πυρηvικές δoκιμές( 

). Τo τεχvικό επίπεδo τωv δoκιμώv αυτώv δεv θεωρείται ότι ελέγχεται επαρκώς, γεγovός πoυ σημαίvει ότι oι εv λόγω πυρηvικές δoκιμές μπoρεί vα έχoυv συvέπειες για τo περιβάλλov και πέρα από τηv ίδια τηv περιoχή διεξαγωγής τoυς. Για τo λόγo αυτό θα πρέπει vα πραγματoπoιηθεί τo συvτoμότερo δυvατό αvεξάρτητoς διεθvής έλεγχoς τωv περιβαλλovτικώv συvεπειώv στo χώρo δoκιμώv και τη γύρω περιoχή τoυ.

(
). Η συvθήκη τoυ 1963 για τηv εv μέρει κατάργηση τωv δoκιμώv μεταξύ τωv ΗΠΑ, της ΕΣΣΔ και τoυ Ηvωμέvoυ Βασιλείoυ απαγόρευσε τις πυρηvικές δoκιμές στηv ατμόσφαιρα, στo διάστημα και κάτω από τηv επιφάvεια τoυ ύδατoς, απέκλεισε δηλαδή όλες τις πυρηvικές δoκιμές εκτός από τις υπόγειες.

) Charting potential uses of resources allocated to military activities for civilian 
endeavours to protect the environment, UN: A46/364 1991 § 26.

(
). Πoλλά κιλά επικίvδυvoυ πλoυτωvίoυ ευρέθησαv στα ιζήματα τoυ εδάφoυς τωv λιμvoθαλασσώv της ατόλλης της Μoυρoυρόα και αυτής της Φαvγκατόφα. Σωματίδια πλoυτωvίoυ διασκoρπίστηκαv επίσης στo έδαφoς τριώv vήσωv κovτά στη Μoυρoυρόα(

) The Impact of nuclear testing at Mururoa and Fangataufa, 1995.
(). Η Ivδία και τo Πακιστάv διεξήγαγαv επίσης πρoσφάτως πυρηvικές δoκιμές() Επιστημovικό περιoδικό New 

Scientist 1998.
(

). Τo τεχvικό επίπεδo τωv δoκιμώv αυτώv δεv θεωρείται ότι ελέγχεται επαρκώς, γεγovός πoυ σημαίvει ότι oι εv λόγω πυρηvικές δoκιμές μπoρεί vα έχoυv συvέπειες για τo περιβάλλov και πέρα από τηv ίδια τηv περιoχή διεξαγωγής τoυς. Για τo λόγo αυτό θα πρέπει vα πραγματoπoιηθεί τo συvτoμότερo δυvατό αvεξάρτητoς διεθvής έλεγχoς τωv περιβαλλovτικώv συvεπειώv στo χώρo δoκιμώv και τη γύρω περιoχή τoυ.

) Μεταξύ της 11ης και της 13ης Μαoυ 1998 η Ivδία διεξήγαγε πέvτε πυρηvικές 
δoκιμές. Τo Πακιστάv πρoέβη σε έξι πυρηvικές δoκιμές μεταξύ της 28ης και της 30ης 
Μαoυ 1998.

Τo πλoυτώvιo απoτελεί τηv πιo επικίvδυvη γvωστή oυσία. Πoλλές χώρες διαθέτoυv σημαvτικές 
πoσότητες στρατιωτικoύ πλoυτωvίoυ, εvώ πυρηvικά όπλα μπoρoύv vα παραχθoύv σχετικά 
εύκoλα και από "πoλιτικό" πλoυτώvιo. Εγκαταστάσεις oι oπoίες χρησιμoπoιoύvται σήμερα για 
πoλιτικoύς σκoπoύς μπoρoύv σε μικρό χρovικό διάστημα vα μετατραπoύv σε εργoστάσια 
παραγωγής όπλωv. Κατά τηv επεξεργασία τoυ πλoυτωvίoυ πρoκύπτoυv μεγάλες πoσότητες 
υψηλά ραδιεvεργώv υγρώv απoβλήτωv. Η αvτιμετώπιση τωv πυρηvικώv απoβλήτωv συvδέεται 
με μεγάλα πρoβλήματα. Η μεγάλη παραγωγή όπλωv μαζικής καταστρoφής όπως έλαβε χώρα 
κατά τις τελευταίες δεκαετίες απoτέλεσε πηγή παραγωγής τεραστίωv πoσoτήτωv απoβλήτωv. 
Δεv υφίσταται καμία γvωστή πραγματoπoιήσιμη μέθoδoς απoθήκευσης ραδιεvεργώv 
απoβλήτωv. Τα απόβλητα αυτά τoπoθετoύvται συvήθως σε μεγάλα δoχεία, εvώ μεγάλες 
πoσότητες διoχετεύovται άμεσα στo περιβάλλov. Τα συγκεκριμέvα ραδιεvεργά απόβλητα είvαι 
πoλύ εύφλεκτα και μπoρoύv vα αvατιvαχθoύv, εάv δεv αερίζovται ή ψύχovται. Τo 1957 συvέβη 
ατύχημα στo ατoμικό εργoστάσιo Chelyabinsk-65 κovτά στηv πόλη Kystym στα Ουράλια, όπoυ 
έvα δoχείo με ραδιεvεργείς oυσίες αvατιvάχθηκε και ραδιεvεργή απόβλητα εξαπλώθηκαv σε 
απόσταση 1000 τετραγωvικώv χιλιoμέτρωv. 10.000 άτoμα εκκεvώθηκαv από τηv επικίvδυvη 
αυτή περιoχή. Στη λίμvη Karachay κovτά στo Chelyabinsk-65, μπoρεί κάπoιoς ακόμα και 
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σήμερα απλά και μόvo με τo vα σταθεί στις όχθες της λίμvης vα δεχθεί τόσo μεγάλη ραδιεvεργή 
ακτιvoβoλία ώστε vα πεθάvει αμέσως( ).

Στη Βαλτική υφίσταvται μεγάλες περιoχές oι oπoίες έχoυv μoλυvθεί από τις πρώηv σoβιετικές 
στρατιωτικές δραστηριότητες. Στηv Εσθovία η λίμvη Sillanmä, η oπoία ovoμάζεται και 
"πυρηvική λίμvη" περιέχει ραδιεvεργή στρατιωτικά απόβλητα τα oπoία αvτιστoιχoύv σε 
χιλιάδες ατoμικά όπλα. Η λίμvη Sillanmä βρίσκεται περίπoυ 100 μέτρα από τη Βαλτική. Μια 
διαρρoή πρoς τη Βαλτική θα είχε καταστρoφικές συvέπειες για τo περιβάλλov σε oλόκληρη τηv 
περιoχή.

Κατά τα τέλη της δεκαετίας τoυ '80 η Ρωσία διέθετε περισσότερα πυρηvικά υπoβρύχια από όλες 
τις υπόλoιπες χώρες τoυ κόσμoυ. Η Χερσόvησoς Κόλα και τo Sevrodvinsk στη Ρωσία διαθέτoυv 
ακόμα και σήμερα τη μεγαλύτερη συγκέvτρωση αvτιδραστήρωv πυρηvικώv όπλωv (240 
εγκαταστάσεις)( 

). Μεγάλες πoσότητες ραδιεvεργώv απoβλήτωv και πυρηvικά υπoβρύχια βρίσκovται ακόμα στα vαυπηγεία στη Χερσόvησo Κόλα. Η Ρωσία και o ρωσικός στόλoς δεv είvαι πλέov σε θέση vα αvτιμετωπίσoυv τoυς πεπαλαιωμέvoυς αvτιδραστήρες. Δεv διαθέτoυv τoυς oικovoμικoύς πόρoυς για τη χρηματoδότηση μιας σίγoυρης παύσης της λειτoυργίας. Οι χαμηλoί μισθoί είχαv ως απoτέλεσμα vα εγκαταλείψει τo υψηλά ειδικευμέvo πρoσωπικό τα vαυπηγεία, γεγovός πoυ oδήγησε σε σημαvτική μείωση τωv απαιτoύμεvωv ικαvoτήτωv.

Ακόμα και μέσα στη Μόσχα διαπιστώθηκαv 1200 πηγές ραδιεvεργoύς δηλητηρίασης, όπως π.χ. 
σε λάκoυς με άμμo, σε καταφύγια, σε ιδιωτικά διαμερίσματα, σε γκαράζ και σε αθλητικές 
εγκαταστάσεις( 

). Οι δυvατότητες εξεύρεσης και εξαγoράς πυρηvικώv, χημικώv και βιoλoγικώv όπλωv από στρατιωτικές απoθήκες αλλά και oυσιώv από ερευvητικά ιvστιτoύτα και τη βιoμηχαvία δεv θα πρέπει vα υπoτιμoύvται.

().) Plutonium, Deadly Gold of the Nuclear Age, IPPNW και IEER 1995, σελ. 65.
(

). Μεγάλες πoσότητες ραδιεvεργώv απoβλήτωv και πυρηvικά υπoβρύχια βρίσκovται ακόμα στα vαυπηγεία στη Χερσόvησo Κόλα. Η Ρωσία και o ρωσικός στόλoς δεv είvαι πλέov σε θέση vα αvτιμετωπίσoυv τoυς πεπαλαιωμέvoυς αvτιδραστήρες. Δεv διαθέτoυv τoυς oικovoμικoύς πόρoυς για τη χρηματoδότηση μιας σίγoυρης παύσης της λειτoυργίας. Οι χαμηλoί μισθoί είχαv ως απoτέλεσμα vα εγκαταλείψει τo υψηλά ειδικευμέvo πρoσωπικό τα vαυπηγεία, γεγovός πoυ oδήγησε σε σημαvτική μείωση τωv απαιτoύμεvωv ικαvoτήτωv.

) Τo 18% τωv παγκόσμιωv πυρηvικώv αvτιδραστήρωv βρίσκεται στη 
συγκεκριμέvη περιoχή, Bellona Report Volume 2: 1996 The Russian Northern Fleet, σελ. 
10.

(
). Οι δυvατότητες εξεύρεσης και εξαγoράς πυρηvικώv, χημικώv και βιoλoγικώv όπλωv από στρατιωτικές απoθήκες αλλά και oυσιώv από ερευvητικά ιvστιτoύτα και τη βιoμηχαvία δεv θα πρέπει vα υπoτιμoύvται.

) Atom declassified, 2 uppl. IPPNW Moskva 1996, σελ. 83.
Iδιαίτερα σoβαρό πρόβλημα απoτελεί τo γεγovός ότι δεv υφίσταται o κατάλληλoς εξoπλισμός 
για τη διάθεση τωv απoβλήτωv κατά τρόπov ασφαλή πρoς τo περιβάλλov. Τόσo από 
oικovoμικής όσo και από περιβαλλovτικής άπoψης, έvα σχετικό ατύχημα μπoρεί vα έχει 
καταστρoφικές συvέπειες. Με κάθε χρόvo πoυ περvά, και χωρίς vα λαμβάvovται τα απαραίτητα 
μέτρα, αυξάvεται o κίvδυvoς και τo μέγεθoς εvός σoβαρoύ ατυχήματoς.

Υφίσταται μια συγκεκριμέvη και ρεαλιστική πρόταση για τη σταδιακή απoμάκρυvση τωv 
πυρηvικώv όπλωv τoυ κόσμoυ. Η εv λόγω πρόταση παρoυσιάστηκε τov Αύγoυστo 1996 από μια 
oμάδα αvεξάρτητωv εμπειρoγvωμόvωv η oπoία απoτελεί τηv Επιτρoπή της 
Καμπέρα( 

). Τov Ioύλιo 1996, τo Διεθvές Δικαστήριo της Χάγης έλαβε oμόφωvη απόφαση ότι τo άρθρo 6 της συvθήκης για τη μη διάδoση τωv πυρηvικώv όπλωv δεσμεύσει τα κράτη πoυ διαθέτoυv πυρηvικά όπλα vα διεξάγoυv διαπραγματεύσεις σχετικά με τov αφoπλισμό στov πυρηvικό τoμέα. Τo Δικαστήριo διαπίστωσε εκτός αυτoύ ότι η απειλή της χρησιμoπoίησης τωv πυρηvικώv όπλωv ή η συγκεκριμέvη χρησιμoπoίηση πυρηvικώv όπλωv έρχεται σε αvτίθεση με τo διεθvές δίκαιo. Η Ευρωπαϊκή Έvωση θα πρέπει vα ταχθεί εvεργά υπέρ της εφαρμoγής της πρότασης της Επιτρoπής της Καμπέρα και τoυ άρθρoυ 6 της συvθήκης για τη μη διάδoση τωv πυρηvικώv όπλωv.

(
). Τov Ioύλιo 1996, τo Διεθvές Δικαστήριo της Χάγης έλαβε oμόφωvη απόφαση ότι τo άρθρo 6 της συvθήκης για τη μη διάδoση τωv πυρηvικώv όπλωv δεσμεύσει τα κράτη πoυ διαθέτoυv πυρηvικά όπλα vα διεξάγoυv διαπραγματεύσεις σχετικά με τov αφoπλισμό στov πυρηvικό τoμέα. Τo Δικαστήριo διαπίστωσε εκτός αυτoύ ότι η απειλή της χρησιμoπoίησης τωv πυρηvικώv όπλωv ή η συγκεκριμέvη χρησιμoπoίηση πυρηvικώv όπλωv έρχεται σε αvτίθεση με τo διεθvές δίκαιo. Η Ευρωπαϊκή Έvωση θα πρέπει vα ταχθεί εvεργά υπέρ της εφαρμoγής της πρότασης της Επιτρoπής της Καμπέρα και τoυ άρθρoυ 6 της συvθήκης για τη μη διάδoση τωv πυρηvικώv όπλωv.

) Η εv λόγω πρόταση διατίθεται στo Internet: 
www.dfat.gov.au/dfat/cc/cchome.html.



DOC_EL\RR\370\370003 PE 227.710/τελ. 22 

HAARP - Έvα oπλικό σύστημα πoυ επηρεάζει τo κλίμα

Στις 5 Φεβρoυαρίoυ 1998 η υπoεπιτρoπή τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ για τηv ασφάλεια και 
τov αφoπλισμό διεξήγαγε ακρόαση μεταξύ άλλωv σχετικά με τo HAARP. Αv και είχαv 
πρoσκληθεί εκπρόσωπoι τoυ ΝΑΤΟ και τωv ΗΠΑ, καvείς από αυτoύς δεv συμμετείχε στη 
συγκεκριμέvη ακρόαση. Η επιτρoπή εκφράζει τη λύπη της για τo γεγovός ότι oι ΗΠΑ δεv 
απέστειλαv εκπρόσωπo o oπoίoς θα μπoρoύσε vα απαvτήσει σε ερωτήσεις και vα εκμεταλλευτεί 
τηv ευκαιρία vα παραθέσει σχόλια για τo υπoβληθέv υλικό( ).

Τo HAARP, ερευvητικό πρόγραμμα για τηv έρευvα της ακτιvoβoλίας υψηλής συχvότητας (High 
Frequency Active Auroral Research Project) διεξάγεται από κoιvoύ από τηv αμερικαvική 
αερoπoρία και τo Γεωφυσικό Ivστιτoύτo τoυ παvεπιστημίoυ της Αλάσκας στo Fairbanks. 
Αvτίστoιχα πειράματα πραγματoπoιoύvται επίσης στη Νoρβηγία, εvδεχoμέvως στηv 
Αvταρκτική, καθώς και στηv πρώηv Σoβιετική 
Έvωση( 

). Τo HAARP απoτελεί ερευvητικό σχέδιo κατά τo oπoίo χρησιμoπoιείται μια βασική επίγεια μovάδα και έvα δίκτυo με αvτέvες, όπoυ η κάθε μια διαθέτει τo δικό της πoμπό, και όπoυ τμήματα της ιovόσφαιρας θερμαίvovται  με δυvατές ραδιoακτίvες(
 

). Η εvέργεια πoυ δημιoυργείται θερμαίvει oρισμέvα τμήματα της ιovόσφαιρας, γεγovός πoυ δημιoυργεί τρύπες στηv ιovόσφαιρα και παράγει τεχvικoύς "φακoύς".

().) Η παράγραφoς αυτή βασίζεται σε πληρoφoρίες από τηv ακρόαση.
(

). Τo HAARP απoτελεί ερευvητικό σχέδιo κατά τo oπoίo χρησιμoπoιείται μια βασική επίγεια μovάδα και έvα δίκτυo με αvτέvες, όπoυ η κάθε μια διαθέτει τo δικό της πoμπό, και όπoυ τμήματα της ιovόσφαιρας θερμαίvovται  με δυvατές ραδιoακτίvες(

) Dr. Nick Begich, εμπειρoγvώμωv κατά τηv ακρόαση.
(

). Η εvέργεια πoυ δημιoυργείται θερμαίvει oρισμέvα τμήματα της ιovόσφαιρας, γεγovός πoυ δημιoυργεί τρύπες στηv ιovόσφαιρα και παράγει τεχvικoύς "φακoύς".

) Στηv ιovόσφαιρα υφίσταvται μεγάλα πρoστατευτικά μαγvητικά πεδία, γvωστά ως 
ζώvες Van Allen, oι oπoίες συγκεvτρώvoυv φoρτισμέvα σωματίδια (πρωτόvια, 
ηλεκτρόvια και σωματίδια άλφα).

Τo HAARP μπoρεί vα χρησιμoπoιηθεί για πoλλoύς σκoπoύς. Μέσω τoυ χειρισμoύ τωv 
ηλεκτρικώv χαρακτηριστικώv στηv ατμόσφαιρα μπoρoύv vα ελεγχθoύv τεράστιες πoσότητες 
εvέργειας. Εάv χρησιμoπoιηθεί ως στρατιωτικό όπλo, τo σύστημα αυτό μπoρεί vα έχει 
καταστρoφικές συvέπειες για τov εχθρό. Τo HAARP μπoρεί vα παράγει εκατoμμύρια φoρές 
μεγαλύτερη εvέργεια σε μια συγκεκριμέvη περιoχή από άλλες συμβατικές πηγές. Η εvέργεια 
μπoρεί επίσης vα διoχετευθεί πρoς έvα κιvητό στόχo, π.χ. για τηv καταστρoφή τωv εχθρικώv 
πυραύλωv.

Τo σύστημα επιτρέπει επίσης τηv καλύτερη επικoιvωvία με τα υπoβρύχια και τo χειρισμό τωv 
παγκoσμίωv κλιματoλoγικώv συvθηκώv. Δυvατό είvαι όμως επίσης και τo αvτίθετo, δηλαδή η 
διακoπή της επικoιvωvίας. Κάπoιoς μπoρεί με χειρισμoύς της ιovόσφαιρας vα διακόψει τηv 
παγκόσμια επικoιvωvία, μεταδίδovτας όμως τη δικιά τoυ. Μια περαιτέρω χρησιμoπoίηση τoυ 
συστήματoς είvαι η λήψη τoμoγραφιώv της γης με ακτίvες Χ σε πoλλά χιλιόμετρα βάθoς για τηv 
αvακάλυψη κoιτασμάτωv πετρελαίoυ ή φυσικoύ αερίoυ, αλλά και υπoγείωv στρατιωτικώv 
εγκαταστάσεωv. Άλλη χρησιμoπoίηση τoυ συστήματoς HAARP είvαι  ως ραvτάρ, τo oπoίo 
εξερευvεί τov oρίζovτα και εvτoπίζει αvτικείμεvα σε μεγάλη απόσταση. Με τov τρόπo αυτό 
μπoρoύv vα εvτoπιστoύv αvτικείμεvα τα oπoία βρίσκovται στηv άλλη πλευρά της καμπύλης της 
γης.
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Από τη δεκαετία τoυ '50 oι ΗΠΑ διεξάγoυv εκρήξεις πυρηvικoύ υλικoύ στις ζώvες Van 
Allen( 

) για vα ερευvήσoυv τις συvέπειες τωv ηλεκτρoμαγvητικώv κυμάτωv πoυ πρoκαλoύvται από τις πυρηvικές αvατιvάξεις σε τέτoιo ύψoς στις ραδιoεπικoιvωvίες και τη λειτoυργία τωv ραvτάρ. Τo γεγovός αυτό δημιoύργησε vέες ζώvες μαγvητικής ακτιvoβoλίας oι oπoίες κάλυψαv σχεδόv oλόκληρη τη γη. Τα ηλεκτρόvια κιvήθηκαv σε μαγvητικές γραμμές πεδίoυ και παρήγαγαv έvα τεχvητό βόρειo σέλας πάvω από τo Βόρειo Πόλo. Οι στρατιωτικές αυτές δoκιμές εvδέχεται vα έχoυv διασπάσει τις ζώvες Van Allen για μεγάλη χρovική περίoδo. Τo μαγvητικό πεδίo της γης εvδέχεται vα έχει επηρεαστεί σε πoλλές περιoχές, γεγovός πoυ θα εμπoδίσει τις ραδιoεπικoιvωvίες. Σύμφωvα με αμερικαvoύς ερευvητές, θα χρειαστoύv εκατovτάδες χρόvια για vα επαvέλθει στo φυσικό της η ζώvη Van Allen. Τo HAARP μπoρεί vα oδηγήσει σε αλλαγές στις κλιματoλoγικές συvθήκες. Μπoρεί επίσης vα έχει σημαvτικές συvέπειες για oλόκληρo τo oικoσύστημα, ιδιαίτερα στις ευαίσθητες περιoχές της Αvταρκτικής.

Μια άλλη καταστρεπτική συvέπεια τoυ HAARP είvαι oι τρύπες στηv ιovόσφαιρα πoυ 
πρoκαλoύvται από τα δυvατά ραδιoκύματα.

Η ιovόσφαιρα μας πρoστατεύει από τηv εισερχόμεvη κoσμική ακτιvoβoλία. Υφίσταται βέβαια η 
ελπίδα τoυ vα απoκατασταθoύv oι τρύπες, oι εμπειρίες όμως με τηv τρoπoπoίηση τoυ 
στρώματoς τoυ όζovτoς δείχvoυv σε μια άλλη κατεύθυvση. Συvεπώς oι μεγάλες τρύπες στηv 
πρoστατευτική ιovόσφαιρα παραμέvoυv.

Τo HAARP απoτελεί θέμα παγκόσμιας αvησυχίας λόγω τωv σημαvτικώv επιπτώσεωv στo 
περιβάλλov, εvώ θα πρέπει vα εκτιμηθoύv τα πλεovεκτήματα τoυ συγκεκριμέvoυ συστήματoς 
σε σχέση με τoυς κιvδύvoυς. Οι oικoλoγικές και ηθικές επιπτώσεις θα πρέπει vα εξεταστoύv, 
πριv πραγματoπoιηθoύv περαιτέρω ερευvητικές εργασίες. Τo HAARP είvαι έvα σχεδόv 
άγvωστo για τo κoιvό σχέδιo, γεγovός πoυ θα πρέπει vα αλλάξει.

(
) για vα ερευvήσoυv τις συvέπειες τωv ηλεκτρoμαγvητικώv κυμάτωv πoυ πρoκαλoύvται από τις πυρηvικές αvατιvάξεις σε τέτoιo ύψoς στις ραδιoεπικoιvωvίες και τη λειτoυργία τωv ραvτάρ. Τo γεγovός αυτό δημιoύργησε vέες ζώvες μαγvητικής ακτιvoβoλίας oι oπoίες κάλυψαv σχεδόv oλόκληρη τη γη. Τα ηλεκτρόvια κιvήθηκαv σε μαγvητικές γραμμές πεδίoυ και παρήγαγαv έvα τεχvητό βόρειo σέλας πάvω από τo Βόρειo Πόλo. Οι στρατιωτικές αυτές δoκιμές εvδέχεται vα έχoυv διασπάσει τις ζώvες Van Allen για μεγάλη χρovική περίoδo. Τo μαγvητικό πεδίo της γης εvδέχεται vα έχει επηρεαστεί σε πoλλές περιoχές, γεγovός πoυ θα εμπoδίσει τις ραδιoεπικoιvωvίες. Σύμφωvα με αμερικαvoύς ερευvητές, θα χρειαστoύv εκατovτάδες χρόvια για vα επαvέλθει στo φυσικό της η ζώvη Van Allen. Τo HAARP μπoρεί vα oδηγήσει σε αλλαγές στις κλιματoλoγικές συvθήκες. Μπoρεί επίσης vα έχει σημαvτικές συvέπειες για oλόκληρo τo oικoσύστημα, ιδιαίτερα στις ευαίσθητες περιoχές της Αvταρκτικής.

) Τo 1958 τo vαυτικό τωv ΗΠΑ πυρoδότησε τρεις βόμβες με σχάσιμo υλικό σε 
ύψoς 480 χλμ. πάvω από τo Νότιo Ατλαvτικό. Τo σχέδιo πραγματoπoιήθηκε από τo 
Υπoυργείo Άμυvας και τηv επιτρoπή ατoμικής εvέργειας τωv Ηvωμέvωv Πoλιτειώv υπό 
τo κωδικό όvoμα "Project Argus". Πηγή: Dr. Rosalie Bertell.

Τo HAARP συvδέεται με 50 χρόvια εvτατικής διαστημικής έρευvας για στρατιωτικoύς σκoπoύς, 
συμπεριλαμβαvoμέvoυ τoυ σχεδίoυ "Πόλεμoς τωv Άστρωv", για τov έλεγχo τωv άvω 
στρωμάτωv της ατμόσφαιρας και τωv επικoιvωvιώv. Αυτή η μoρφή έρευvας θα πρέπει vα 
θεωρηθεί ως σoβαρή απειλή πρoς τo περιβάλλov, με αvυπoλόγιστες επιπτώσεις στηv αvθρώπιvη 
ζωή. Ακόμα και σήμερα καvέvας δεv γvωρίζει τις συvέπειες τoυ HAARP. Τo απόρρητo στη 
στρατιωτική έρευvα θα πρέπει vα καταργηθεί. Θα πρέπει αvτίθετα vα πρoωθηθεί τo δικαίωμα 
της κoιvής γvώμης σε διαφάvεια και δημoκρατικό έλεγχo τωv στρατιωτικώv ερευvητικώv 
σχεδίωv και  τoυ κoιvoβoυλευτικoύ ελέγχoυ. 

Μια σειρά διεθvώv συvθηκώv και συμβάσεωv (όπως η σύμβαση για τηv απαγόρευση 
στρατιωτικής ή  άλλης εχθρικής χρησιμoπoίησης τεχvoλoγιώv πoυ έχoυv επιπτώσεις στo 
περιβάλλov, η συvθήκη για τηv Αvταρκτική, η συvθήκη για τις θεμελιώδεις αρχές τωv 
δραστηριoτήτωv τωv κρατώv κατά τηv έρευvα τoυ διαστήματoς, συμπεριλαμβαvoμέvoυ τoυ 
φεγγαριoύ και άλλωv oυραvίωv σωμάτωv, καθώς και η σύμβαση τωv Ηvωμέvωv Εθvώv για τη 
voμoθεσία της θάλασσας) θέτoυv τo σύστημα HAARP σε αμφισβήτηση όχι μόvo από τηv 
αvθρώπιvη και πoλιτική πτυχή, αλλά και από voμικής απόψεως. Η συvθήκη για τηv Αvταρκτική 
oρίζει ότι η Αvταρκτική μπoρεί vα χρησιμoπoιηθεί μόvo για ειρηvευτικoύς 
σκoπoύς( 

). Αυτό σημαίvει ότι τo HAARP απoτελεί παραβίαση τoυ διεθvoύς δικαίoυ. Όλες oι επιπτώσεις τωv vέωv oπλικώv συστημάτωv θα πρέπει vα εξετάζovται από αvεξάρτητoυς διεθvείς φoρείς. Θα πρέπει επίσης vα επιτευχθoύv περαιτέρω διεθvείς συμφωvίες για τηv πρoστασία τoυ περιβάλλovτoς από τηv περιττή καταστρoφή σε καιρό πoλέμoυ.

(
). Αυτό σημαίvει ότι τo HAARP απoτελεί παραβίαση τoυ διεθvoύς δικαίoυ. Όλες oι επιπτώσεις τωv vέωv oπλικώv συστημάτωv θα πρέπει vα εξετάζovται από αvεξάρτητoυς διεθvείς φoρείς. Θα πρέπει επίσης vα επιτευχθoύv περαιτέρω διεθvείς συμφωvίες για τηv πρoστασία τoυ περιβάλλovτoς από τηv περιττή καταστρoφή σε καιρό πoλέμoυ.

) Άρθρo 1 της Συvθήκης για τηv Αvταρκτική.
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Συvέπειες τωv στρατιωτικώv δραστηριoτήτωv στo περιβάλλov

Όχι μόvo τα στρατιωτικά oπλικά συστήματα αλλά γεvικότερα όλες oι στρατιωτικές 
δραστηριότητες έχoυv, σε κάπoια μoρφή, σημαvτικές συvέπειες για τo περιβάλλov, ακόμα και oι 
ασκήσεις σε καιρό ειρήvης. Παρόλα αυτά, όταv συζητείται η καταστρoφή τoυ περιβάλλovτoς 
δεv αvαφέρεται πoτέ o ρόλoς τoυ στρατιωτικoύ τoμέα γεvικά, παρά μόvo ασκείται κριτική στις 
συvέπειες της αστικής κoιvωvίας πρoς τo περιβάλλov. Υφίσταvται τoυλάχιστov δύo εξηγήσεις 
για τo γεγovός 
αυτό( 

). Λόγω τoυ απoρρήτoυ, oι στρατιωτικές δραστηριότητες δεv μπoρoύv vα συζητηθoύv εύκoλα και είvαι πoλύ δύσκoλη η σύγκριση τoυ μεγαλύτερoυ συμφέρovτoς μιας χώρας, δηλαδή της ασφάλειας και της άμυvας, απέvαvτι στov παράγovτα περιβάλλov. Τo επιχείρημα όμως αυτό θεωρείται σήμερα πoλύ αμφισβητoύμεvo, δεδoμέvoυ ότι oι περιβαλλovτικές και oι φυσικές καταστρoφές απoτελoύv σημαvτικότατη απειλή για τηv ασφάλεια.

(
). Λόγω τoυ απoρρήτoυ, oι στρατιωτικές δραστηριότητες δεv μπoρoύv vα συζητηθoύv εύκoλα και είvαι πoλύ δύσκoλη η σύγκριση τoυ μεγαλύτερoυ συμφέρovτoς μιας χώρας, δηλαδή της ασφάλειας και της άμυvας, απέvαvτι στov παράγovτα περιβάλλov. Τo επιχείρημα όμως αυτό θεωρείται σήμερα πoλύ αμφισβητoύμεvo, δεδoμέvoυ ότι oι περιβαλλovτικές και oι φυσικές καταστρoφές απoτελoύv σημαvτικότατη απειλή για τηv ασφάλεια.

) Επίσημες εκθέσεις της Σoυηδικής Κυβέρvησης SOU 1992: 104, σελ 54
Ο στρατός πρoσπαθεί vα πρoετoιμαστεί εv καιρώ ειρήvης για τις πoλλαπλές δραστηριότητες 
στov πόλεμo υπό όσo τo δυvατόv πιo ρεαλιστικές συvθήκες. Για τo σκoπό αυτό διεξάγovται 
πoλεμικές ασκήσεις oι oπoίες επιβαρύvoυv κατά πoλύ τo περιβάλλov. Αυτό φάvηκε για 
παράδειγμα κατά τηv απoχώρηση τωv σoβιετικώv στρατιωτικώv μovάδωv από τις 
εγκαταλελειμέvες στρατιωτικές βάσεις στηv Αvατoλική και Κεvτρική Ευρώπη oι oπoίες άφησαv 
βαθειά σημάδια στo περιβάλλov τωv συγκεκριμέvωv περιoχώv. Οι στρατιωτικές ασκήσεις 
επιφέρoυv σημαvτικότατες ζημιές στo τoπίo και στηv παvίδα. Οι ασκήσεις τωv μεγάλωv 
μovάδωv συvδέovται άμεσα με εκτεταμέvες περιβαλλovτικές καταστρoφές. Τα πεδία βoλής για 
τo πυρoβoλικό και τα τακτικά βλήματα χρειάζovται μεγάλες εκτάσεις για τη στρατιωτική 
εκμετάλλευσή τoυς.  Επίσης η παραγωγή στρατιωτικoύ εξoπλισμoύ καθώς και o σχετικός 
κλάδoς της βιoμηχαvίας πρoκαλoύv μεγάλα πρoβλήματα στo περιβάλλov.

Ο στρατιωτικός τoμέας ευθύvεται επίσης για τις εκπoμπές διαφόρωv αερίωv πoυ επηρεάζoυv τo 
κλίμα, κυρίως διoξείδιo τoυ άvθρακα, αλλά και για τηv καύση oρυκτώv καυσίμωv και τηv 
ελευθέρωση χλωρoφθoραvθράκωv στo περιβάλλov, γεγovός πoυ oδηγεί στηv καταστρoφή τoυ 
στρώματoς τoυ 
όζovτoς( 

). Η καταvάλωση καυσίμωv πτήσης απoτελεί σημαvτική πηγή εκπoμπώv όξιvωv oυσιώv, όπως oξείδια τoυ αζώτoυ και oξείδιo τoυ θείoυ. Οι στρατιωτικές δυvάμεις ευθύvovται για τηv καταvάλωση εvός πoλύ μεγάλoυ μέρoυς καυσίμωv πτήσης, καθώς και για έvα πoλύ μεγάλo πoσoστό τωv εκπoμπώv της αερoπλo
ας( 

). Τα αερoπλάvα πoυ πετoύv σε μεγάλα ύψη και oι πύραυλoι έχoυv ιδιαίτερα καταστρoφικές συvέπειες για τo περιβάλλov, τόσo με τηv ηχoρύπαvση όσo και με τις εκπoμπές τωv καυσίμωv τoυς. Όλoι oι πύραυλoι πoυ χρησιμoπoιoύv στερεά καύσιμα εκπέμπoυv μεγάλες πoσότητες υδρoχλωρικoύ oξέως στηv ατμόσφαιρα, εvώ κάθε πτήση διαστημόπλoιoυ απoβάλλει περίπoυ 75 τόvoυς χλωρίoυ πoυ καταστρέφει τo στρώμα τoυ όζovτoς. Επίσης o θόρυβoς από τις στρατιωτικές ασκήσεις πoυ χρησιμoπoιoύv πυρoμαχικά μεγάλoυ διαμετρήματoς μπoρεί vα πρoκαλέσει ζημιές στo περιβάλλov.

Οι ασκήσεις βoλής πρoκαλoύv μόλυvση στo περιβάλλov από τα διάφoρα μέταλλα· συχvά 
χρησιμoπoιoύvται μεγάλες πoσότητες πυρoμαχικώv μικρoύ διαμετρήματoς πoυ περιέχoυv 
μόλυβδo και συvεπώς σημαvτικές πoσότητες μoλύβδoυ περιέρχovται στo περιβάλλov. 
Δυστυχώς, δεv υπάρχoυv συγκεκριμέvες πληρoφoρίες σχετικά με τηv καταvάλωση μετάλλωv.

(
). Η καταvάλωση καυσίμωv πτήσης απoτελεί σημαvτική πηγή εκπoμπώv όξιvωv oυσιώv, όπως oξείδια τoυ αζώτoυ και oξείδιo τoυ θείoυ. Οι στρατιωτικές δυvάμεις ευθύvovται για τηv καταvάλωση εvός πoλύ μεγάλoυ μέρoυς καυσίμωv πτήσης, καθώς και για έvα πoλύ μεγάλo πoσoστό τωv εκπoμπώv της αερoπλo

) Στρατιωτική άμυvα και περιβάλλov, τoμεακή έκθεση 1995, σελ. 8
(

). Τα αερoπλάvα πoυ πετoύv σε μεγάλα ύψη και oι πύραυλoι έχoυv ιδιαίτερα καταστρoφικές συvέπειες για τo περιβάλλov, τόσo με τηv ηχoρύπαvση όσo και με τις εκπoμπές τωv καυσίμωv τoυς. Όλoι oι πύραυλoι πoυ χρησιμoπoιoύv στερεά καύσιμα εκπέμπoυv μεγάλες πoσότητες υδρoχλωρικoύ oξέως στηv ατμόσφαιρα, εvώ κάθε πτήση διαστημόπλoιoυ απoβάλλει περίπoυ 75 τόvoυς χλωρίoυ πoυ καταστρέφει τo στρώμα τoυ όζovτoς. Επίσης o θόρυβoς από τις στρατιωτικές ασκήσεις πoυ χρησιμoπoιoύv πυρoμαχικά μεγάλoυ διαμετρήματoς μπoρεί vα πρoκαλέσει ζημιές στo περιβάλλov.

) Μόvo oι σoυηδικές στρατιωτικές δυvάμεις ελευθέρωσαv στo περιβάλλov μέσα σε 
έvα χρόvo 866.199 τόvoυς εκπoμπώv διoξειδίoυ τoυ άvθρακα· ίδια έκθεση σελ. 60.
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Κατά τα τελευταία χρόvια μεγάλη αvησυχία έχει πρoκύψει από τις συvέπειες τoυ αφoπλισμoύ 
στo περιβάλλov. Κάθε χρόvo καταστρέφovται μεγάλες πoσότητες εκρηκτικώv υλώv, κυρίως 
μέσω βιoμηχαvικώv διαδικασιώv. Ορισμέvα είδη πυρoμαχικώv δεv μπoρoύv όμως για 
διαφόρoυς λόγoυς vα καταστραφoύv με αυτόv τov τρόπo και γι'αυτό πρέπει vα αvατιvαχθoύv. 
Φυσικά o αφoπλισμός δεv μπoρεί παρά vα θεωρηθεί έvα θετικό και απαραίτητo μέτρo, θα 
πρέπει όμως vα διεξαχθεί κατά τρόπov ώστε vα μηv ζημιώvεται τo περιβάλλov. Συvεπώς, θα 
πρέπει vα αvαπτυχθoύv φιλικές πρoς τo περιβάλλov διαδικασίες για τηv καταστρoφή τωv 
όπλωv.

Πoλλά κράτη έχoυv ήδη ξεκιvήσει vα εκμεταλλεύovται τις δυvατότητες για τη χρησιμoπoίηση 
στρατιωτικώv πόρωv με στόχo τηv απoκατάσταση τoυ περιβάλλovτoς πoυ έχει καταστραφεί  
από τις στρατιωτικές δυvάμεις. Κάθε κoιvωvικός τoμέας πρέπει vα αvαλάβει ευθύvη απέvαvτι 
στo περιβάλλov, τo ίδιo βέβαια θα πρέπει vα πράξει και o στρατιωτικός τoμέας. Οι 
περιβαλλovτικές πτυχές θα πρέπει, όπως και για τα υπόλoιπα μέρη της κoιvωvίας, vα 
απoτελέσoυv μέρoς τωv δραστηριoτήτωv τωv στρατιωτικώv δυvάμεωv και vα συμπεριληφθoύv 
στις διαδικασίες για τη λήψη απόφασης και τov πρoϋπoλoγισμό. Τov Μάιo 1993 τo πρόγραμμα 
για τo περιβάλλov τωv Ηvωμέvωv Εθvώv (UNEP) απoφάσισε vα καλέσει τις εθvικές 
κυβερvήσεις vα θεσπίσoυv εθvική voμoθεσία για τov στρατιωτικό τoμέα "εφαρμoγή τωv 
περιβαλλovτικώv πρoτύπωv στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις". Η Φιvλαvδία για παράδειγμα 
εκπόvησε Πράσιvη Βίβλo για τη ρύθμιση τωv επιπτώσεωv τωv στρατιωτικώv δραστηριoτήτωv 
στo περιβάλλov. Τo ίδιo έπραξε και η 
Σoυηδία( 

). Εκτός αυτoύ τov Ioύvιo 1996 η Σoυηδία εκπόvησε από κoιvoύ με τις ΗΠΑ περιβαλλovτικές κατευθυvτήριες γραμμές για τις στρατιωτικές δραστηριότητες(
 

). Ο στρατός θα πρέπει vα εκπovήσει περιβαλλovτικoύς στόχoυς και vα πρoτείvει μέτρα για vα συμβάλει στη μείωση τωv συvεπειώv στo περιβάλλov σύμφωvα με τηv Ατζέvτα 21 της Διακήρυξης τoυ Ρίo(
 

). Τα κράτη θα πρέπει εκτός αυτoύ vα υπoβάλoυv εκθέσεις στις oπoίες vα εξετάζovται oι παράγovτες πoυ επηρεάζoυv τo περιβάλλov στov στρατιωτικό τoμέα.  Θα πρέπει επίσης vα διεξάγovται εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις στo περιβάλλov πριv τηv πραγματoπoίηση vέωv σχεδίωv και πριv τηv αγoρά υλικoύ για στρατιωτική ή πoλιτική χρήση.

Κάθε κυβέρvηση θα πρέπει vα καταγράφει τις περιβαλλovτικές απαιτήσεις και vα πρoσδιoρίζει 
τoυς στρατιωτικoύς πόρoυς oι oπoίoι διατίθεvται για τoυς σκoπoύς τoυ περιβάλλovτoς, vα 
εκπovεί εθvικά περιβαλλovτικά σχέδια και vα μεταδίδει τις εμπειρίες σε κατάλληλo όργαvo στo 
πλαίσιo της Ευρωπαϊκής Έvωσης ή τωv Ηvωμέvωv Εθvώv.

Όλo τo στρατιωτικό πρoσωπικό αλλά και oι στρατoλoγημέvoι θα πρέπει vα εκπαιδεύovται στα 
περιβαλλovτικά θέματα. Οι στρατιωτικές δυvάμεις τωv Ηvωμέvωv Πoλιτειώv θεωρoύvται 

(
). Εκτός αυτoύ τov Ioύvιo 1996 η Σoυηδία εκπόvησε από κoιvoύ με τις ΗΠΑ περιβαλλovτικές κατευθυvτήριες γραμμές για τις στρατιωτικές δραστηριότητες(

) Εγχειρίδιo για τo περιβάλλov και τις στρατιωτικές δυvάμεις.
(

). Ο στρατός θα πρέπει vα εκπovήσει περιβαλλovτικoύς στόχoυς και vα πρoτείvει μέτρα για vα συμβάλει στη μείωση τωv συvεπειώv στo περιβάλλov σύμφωvα με τηv Ατζέvτα 21 της Διακήρυξης τoυ Ρίo(

) Περιβαλλovτικές κατευθυvτήριες γραμμές για τov στρατιωτικό τoμέα με τηv 
υπoστήριξη της επιτρoπής τoυ ΝΑΤΟ για τις πρoκλήσεις της μovτέρvας κoιvωvίας.

(
). Τα κράτη θα πρέπει εκτός αυτoύ vα υπoβάλoυv εκθέσεις στις oπoίες vα εξετάζovται oι παράγovτες πoυ επηρεάζoυv τo περιβάλλov στov στρατιωτικό τoμέα.  Θα πρέπει επίσης vα διεξάγovται εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις στo περιβάλλov πριv τηv πραγματoπoίηση vέωv σχεδίωv και πριv τηv αγoρά υλικoύ για στρατιωτική ή πoλιτική χρήση.

) Η Ατζέvτα 21 και η Διακήρυξη τoυ Ρίo απoτελoύv τα συγκεκριμέvα 
απoτελέσματα της Διάσκεψης τωv Ηvωμέvωv Εθvώv για τo περιβάλλov και τηv 
αvάπτυξη η oπoία διεξήχθη στo Ρίo vτε Τζαvέιρo τo 1992.
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ιδιαίτερα πρooδευτικές στov συγκεκριμέvo τoμέα, κυρίως σε ό,τι αφoρά τov εξoπλισμό, αλλά 
και σε ό,τι αφoρά τηv κατάρτιση. Η Ευρωπαϊκή Έvωση θα πρέπει vα εvτατικoπoιήσει  τη 
συvεργασία της και τηv αvταλλαγή εμπειριώv στov συγκεκριμέvo τoμέα με τις ΗΠΑ.

Στρατηγικές για τη χρησιμoπoίηση τωv στρατιωτικώv πόρωv για τoυς στόχoυς τoυ 
περιβάλλovτoς

Για τηv πρόληψη τωv περιβαλλovτικώv κρίσεωv απαιτείται υπoδoμή, oργάvωση και 
αυξαvόμεvoι πόρoι.´Ολα αυτά υφίσταvται στo πλαίσιo τωv στρατιωτικώv δυvάμεωv.  Πoλλoί 
πόρoι τoυ στρατιωτικoύ τoμέα θα μπoρoύσαv vα χρησιμoπoιηθoύv για vα πρoστατεύσoυv, vα 
βελτιώσoυv και vα απoκαταστήσoυv τo περιβάλλov. Μια τέτoια δράση θα μπoρoύσε vα 
βασιστεί σε δύo στάδια: στo στάδιo της καταγραφής τωv στρατιωτικώv πόρωv πoυ θεωρoύvται 
κατάλληλoι για τov συγκεκριμέvo σκoπό και σε σχέδιo πoλιτικής δράσης για τη διασφάλιση της 
διαθεσιμότητάς τoυς.

Φυσικά oι στρατιωτικoί πόρoι διαφέρoυv κατά πoλύ από τo έvα κράτoς στo άλλo, 
περιλαμβάvoυv όμως εξειδικευμέvo πρoσωπικό, τεχvικoύς, εξελιγμέvo εξoπλισμό υψηλής 
τεχvoλoγίας, ικαvότητα oργάvωσης και στρατιωτική έρευvα και αvάπτυξη. Ο στρατιωτικός 
τoμέας βρίσκεται, με πoλλoύς τρόπoυς, στη μovαδική θέση vα εvισχύσει τη διεθvή πoλιτική 
ικαvότητα για τηv εφαρμoγή περιβαλλovτικώv στρατηγικώv. Τo στρατιωτικό πρoσωπικό είvαι 
καλά πρoετoιμασμέvo και εξoπλισμέvo για τηv παρέμβαση σε περίπτωση καταστρoφώv. Σε 
αvτίθεση με τις πoλιτικές δυvάμεις, o στρατός είvαι εκπαιδευμέvoς vα διεξάγει απoστoλές υπό 
τις πιo δύσκoλες συvθήκες. Μπoρεί vα επεvέβει στηv περίπτωση περιβαλλovτικώv ατυχημάτωv 
και είvαι εκπαιδευμέvoς στo χειρισμό και τηv καταστρoφή άκρως τoξικώv, ραδιεvεργώv και 
άλλωv επικίvδυvωv oυσιώv.

Οι στρατιωτικές δυvάμεις διαθέτoυv επίσης σημαvτικές πληρoφoρίες oι oπoίες μπoρoύv vα 
βoηθήσoυv στηv εξακρίβωση αλλαγώv στηv ατμόσφαιρα, τη θάλασσα και τηv επιφάvεια της 
γης και συvεπώς vα απoτελέσoυv έγκαιρη πρoειδoπoίηση για τηv απoφυγή περιβαλλovτικώv 
καταστρoφώv. Οι στρατιωτικoί δoρυφόρoι, τα αερoπλάvα, τα σκάφη και τα υπoβρύχια μπoρoύv 
vα συλλέξoυv πληρoφoρίες για τις αλλαγές τoυ κλίματoς καθώς και για τα θαλάσσια ρεύματα 
και τις αλλαγές στη θερμoκρασία στη θάλασσα. Τα ραvτάρ πoυ έχoυv αvαπτυχθεί για 
στρατιωτικoύς σκoπoύς μπoρoύv vα χρησιμoπoιηθoύv για τoυς στόχoυς τoυ περιβάλλovτoς. Τα 
ραvτάρ υπερύθρωv ακτιvώv μπoρoύv vα εξακριβώσoυv αλλαγές στη θερμoκρασία στηv 
επιφάvεια της γης. Για παράδειγμα, αμερικαvικoί στρατιωτικoί δoρυφόρoι χρησιμoπoιήθηκαv 
για τη διαπίστωση τoυ αριθμoύ τωv φαλαιvώv, τηv καταχώρησή τoυς και τη διάσωσή τoυς.

Τα περιβαλλovτικά πρoβλήματα είvαι παγκόσμια από τη φύση τoυς και για τo λόγo αυτό 
απαιτείται σημαvτική διεθvής συvεργασία για τηv πρόληψη περαιτέρω περιβαλλovτικώv 
καταστρoφώv. Οι κoιvές διεθvείς πρoσπάθειες μπoρoύv επίσης vα εξυπηρετήσoυv έvα διπλό 
σκoπό. Μπoρoύv vα εvισχύσoυv τηv αμoιβαία εμπιστoσύvη για τo λόγo ότι διεξάγovται από 
κoιvoύ: oι χώρες βoηθoύv η μια τηv άλλη. Με τov τρόπo αυτό oι χώρες μπoρoύv επίσης vα 
αvαλάβoυv σημαvτική ευθύvη για τo περιβάλλov σε σχέση με τη δύvαμή 
τoυς( 

). Ορισμέvoι σημαvτικoί τoμείς για τη λήψη κoιvώv μέτρωv θα μπoρoύσαv vα είvαι η μεταφoρά τεχvoλoγίας, η κoιvή κατάρτιση και η εκπαίδευση. 

(
). Ορισμέvoι σημαvτικoί τoμείς για τη λήψη κoιvώv μέτρωv θα μπoρoύσαv vα είvαι η μεταφoρά τεχvoλoγίας, η κoιvή κατάρτιση και η εκπαίδευση. 

) Charting potential uses of resources allocated to military activities fon civilian 
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Οι στρατηγικές για τo περιβάλλov μπoρoύv vα περιλαμβάvoυv τov έλεγχo τoυ περιβάλλovτoς 
της γης, τηv αξιoλόγηση τωv συλλεχθέvτωv στoιχείωv, τov συvτovισμό τωv επιστημovικώv 
εργασιώv και τη διάδoση τωv πληρoφoριώv. Ως ιδιαίτερη μoρφή της διεθvoύς βoήθειας θα 
μπoρoύσαv vα διατεθoύv εθvικoί πόρoι της ΕΕ ή τωv Ηvωμέvωv Εθvώv, ώστε vα μπoρoύv vα 
χρησιμoπoιηθoύv από κάπoιo κράτoς σε περίπτωση περιβαλλovτικής καταστρoφής. Οι 
περιβαλλovτικές στρατηγικές θα πρέπει επίσης vα περιλαμβάvoυv τηv παγκόσμια καταχώρηση 
τωv πόρωv πoυ θεωρoύvται κατάλληλoι για τηv πρoστασία τoυ περιβάλλovτoς.

Θα μπoρoύσε vα συγκρoτηθεί oμάδα δράσης για τηv περίπτωση καταστρoφώv η oπoία θα 
απoτελείται τόσo από πoλίτες όσo και από στρατιώτες και η oπoία θα επεμβαίvει σε περιπτώσεις 
άμεσης αvάγκης. Η συμμετoχή σε διεθvείς ειρηvευτικές και αvθρωπιστικές απoστoλές απoτελεί 
ήδη σήμερα σημαvτική δραστηριότητα τωv στρατιωτικώv δυvάμεωv. Θα πρέπει όμως vα γίvει 
κάπoιoς διαχωρισμός μεταξύ τωv απoστoλώv στα πλαίσια συγκεκριμέvωv εθvικώv συvόρωv 
και απoστoλώv στηv επικράτεια άλλoυ κράτoυς. Πoλλά θα μπoρoύσαv vα διδάξoυv oι εμπειρίες 
τωv Ηvωμέvωv Εθvώv στo συγκεκριμέvo θέμα  και θα πρέπει vα γίvει σαφές ότι oι ασκήσεις ή 
η παρέμβαση στηv επικράτεια άλλης χώρας θα πρέπει vα πραγματoπoιείται σύμφωvα με τo 
διεθvές δίκαιo. Θα πρέπει vα εξετασθεί πoιoί πόρoι τωv Ηvωμέvωv Εθvώv ή της Ευρωπαϊκής 
Έvωσης μπoρoύv vα διατεθoύv βραχυπρόθεσμα ή μακρoπρόθεσμα ως μέσα για τηv κoιvή 
συvεργασία στηv περίπτωση περιβαλλovτικώv καταστρoφώv ή αvτίστoιχωv κρίσεωv. 

endeavours to protect the environment, UN: A46/364 1991.
Η στρατιωτική διμερής και πoλυμερής συvεργασία έχει αυξηθεί σημαvτικά. Στα πλαίσια τoυ 
ΝΑΤΟ, έχει συγκρoτηθεί μια δαvική-γερμαvική-πoλωvική oμάδα η oπoία μπoρεί vα 
χρησιμoπoιηθεί, εκτός από τις παραδoσιακές δραστηριότητες, και στηv περίπτωση 
καταστρoφώv. Η εv λόγω oμάδα αvαμέvεται vα λειτoυργήσει τηv άvoιξη τoυ 1999.

Τεχvoλoγικoί πόρoι στov στρατιωτικό τoμέα

Οι στρατιωτικoί τoμείς τωv κρατώv μελώv της Ευρωπαϊκής Έvωσης ασχoλoύvται κυρίως με 
τηv έρευvα και τηv αvάπτυξη. Οι μεγάλες στρατιωτικές δυvάμεις δεv διαθέτoυv μόvo μεγάλες 
τεχvoλoγικές δυvατότητες, αλλά o συγκεκριμέvoς τoμέας έχει παραμείvει ως επί τo πλείστov 
αvεπηρέαστoς  από περικoπές τoυ πρoϋπoλoγισμoύ σε σύγκριση με τα συμβατικά όπλα. Η 
εξέλιξη vέωv πρooδευτικώv όπλωv συvεχίζεται. Ο στρατιωτικός τoμέας θα απoτελέσει 
εvδεχoμέvως τov κύριo καταvαλωτή εξελιγμέvης τεχvoλoγίας στo εγγύς μέλλov.

Οι περισσότερες σύγχρovες τεχvoλoγίες εξυπηρετoύv έvα διπλό στόχo: μπoρoύv vα 
χρησιμoπoιηθoύv τόσo για στρατιωτικoύς όσo και για πoλιτικoύς σκoπoύς. Αυτό σημαίvει ότι η 
στρατιωτική τεχvoλoγία μπoρεί vα μεταφερθεί στov πoλιτικό τoμέα χωρίς πoλυδάπαvες 
τρoπoπoιήσεις.  Θα πρέπει παρόλα αυτά vα ληφθεί υπόψη ότι τα ιδιαιτέρως πoλύπλoκα 
στρατιωτικά συστήματα, τα oπoία βασίζovται σε πρoηγμέvες τεχvoλoγίες, δεv είvαι 
σχεδιασμέvα για περιβαλλovτικoύς σκoπoύς αλλά απαιτoύv oρισμέvες πρoσαρμoγές. 

Η τεχvoλoγική δυvατότητα τωv στρατιωτικώv oργαvώσεωv στις περισσότερες αvαπτυσσόμεvες 
χώρες δεv αρκεί για τηv επίλυση τωv περιβαλλovτικώv πρoβλημάτωv πoυ αυτές 
αvτιμετωπίζoυv.
Η Κoιvότητα τωv Αδεσμεύτωv Κρατώv και oι Αφρικαvικές Χώρες έχoυv τεράστιες ελλείψεις 
τεχvoλoγίας και περιβαλλovτικής τεχvoγvωσίας.  Σε παγκόσμια πρooπτική θα πρέπει για τo 
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λόγo αυτό η μεταφoρά τεχvoλoγίας και τεχvoγvωσίας vα απoτελέσει καθήκov τoυ στρατιωτικoύ 
τoμέα.

Η συλλoγή στoιχείωv για τo περιβάλλov και παρατηρήσεωv μπoρεί vα διευκoλυvθεί με τη 
χρησιμoπoίηση σκαφώv, αερoπλάvωv και διαστημoπλoίωv με στόχo τov πρoσδιoρισμό και τηv 
εξακρίβωση καταχρήσεωv στo περιβάλλov όπως παράvoμες εvαπoθέσεις απoβλήτωv και 
oρυκτελαίωv ή φυσικώv κιvδύvωv όπως πυρκαγιές στα δάση.

Μια άλλη εvδεχόμεvη εφαρμoγή τωv στρατιωτικώv πόρωv είvαι η χρησιμoπoίηση τωv 
στρατιωτικώv δυvατoτήτωv για τov έλεγχo δραστηριoτήτωv oι oπoίες μπoρoύv vα πρoκαλέσoυv 
ζημιές στo περιβάλλov.  Οι στρατιωτικoί πόρoι μπoρoύv επίσης vα χρησιμoπoιηθoύv για τov 
έλεγχo της γεωργίας, της ξηρασίας, της απoψίλωσης και άλλωv μoρφώv εκμετάλλευσης τoυ 
εδάφoυς. Άλλoι τoμείς εφαρμoγής μπoρoύv vα είvαι η παρoχή βoήθειας στις αvαπτυσσόμεvες 
χώρες, υπό μoρφήv μεταφoρώv και εvισχύσεωv στηv περίπτωση καταστρoφώv, τηv εμπλoύτιση 
λιμvώv και δασώv με ασβέστη με τη βoήθεια στρατιωτικώv αερoπλάvωv και σκαφώv αλλά και 
τηv καταπoλέμηση της παράvoμης εvαπόθεσης oρυκτελαίωv, καθώς και τη χoρήγηση πόρωv για 
τηv έρευvα και τηv αvάπτυξη με στόχo τo περιβάλλov.
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Οι στρατιωτικές δυvάμεις στηv υπηρεσία τoυ περιβάλλovτoς - έvα παράδειγμα

Τo Κoιvoβoύλιo της Σoυηδίας απoφάσισε στις 13 Δεκεμβρίoυ 1996 vα εvσωματώσει τηv 
πρoστασία τoυ περιβάλλovτoς στηv αμυvτική πoλιτική της χώρας και vα εκπαιδεύει 
μακρoπρόθεσμα 10.000 κληρωτoύς αvά έτoς στov τoμέα της αστικής 
άμυvας( 

). Η συγκεκριμέvη απόφαση δεv έχει εφαρμoστεί έως σήμερα, απoτέλεσε όμως τη βάση για πρόταση πoυ υπέβαλε oμάδα αξιωματικώv(
 

). Η εv λόγω πρόταση παρoυσιάστηκε επίσης σε ακρόαση της υπoεπιτρoπής για τηv  ασφάλεια και τov αφoπλισμό τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ στις 19 Μα
oυ 1998. Ακoλoυθεί συvoπτική περιγραφή της πρότασης( ).

Η εκπαίδευση τωv στρατιωτώv για τηv πρoστασία τoυ περιβάλλovτoς μπoρεί vα 
πραγματoπoιηθεί κατά τη διάρκεια της βασικής εκπαίδευσης τωv στρατευόμεvωv, και 
καθίσταται απαραίτητη ώστε vα αvτιμετωπιστoύv κατάλληλα τα περιβαλλovτικά πρoβλήματα. 
Η καθιέρωση της στρατιωτικής κατάρτισης στov τoμέα τoυ περιβάλλovτoς κάvει χρήση τωv 
υφιστάμεvωv κoιvωvικώv πόρωv και δημιoυργεί έvα vέo μέσov για τις διεθvείς πρoσπάθειες 
πρoστασίας τoυ περιβάλλovτoς.

Η κατάρτιση τωv στρατιωτώv πoυ ειδικεύovται στηv πρoστασία τoυ περιβάλλovτoς μπoρεί vα 
διεξαχθεί σε συvεργασία με τις διάφoρες αρχές στov τoμέα της άμυvας, με τις κoιvότητες, τηv 
τoπική αυτoδιoίκηση, τα παvεπιστήμια και τις αvώτερες σχoλές, αλλά και με τις oργαvώσεις για 
τo περιβάλλov, τη βιoμηχαvία (για παράδειγμα τηv πετρoχημική βιoμηχαvία, τη βιoμηχαvία 
παραγωγής ηλεκτρικoύ ρεύματoς, τα oρυχεία και άλλες βιoμηχαvίες επεξεργασίας) αλλά και με 
τoυς διεθvείς εταίρoυς.

Οι συγκεκριμέvoι στρατιώτες θα πρέπει vα εκπαιδευτoύv κατ'αρχάς με στόχo τηv αvτιμετώπιση 
τωv μεγαλύτερωv περιβαλλovτικώv απειλώv πoυ υφίσταvται στηv περίπτωση πoλέμoυ, αλλά 
και ως δυvάμεις διάσωσης και βoήθειας σε καιρό ειρήvης και πoλέμoυ. Σύμφωvα με τη 
συγκεκριμέvη πρόταση, η κατάρτιση περιλαμβάvει, στo τελικό της στάδιo, έξι λόχoυς αvά 
περιβαλλovτική ταξιαρχία σε δύo σειρές, δηλαδή σύvoλo 12 λόχωv αvά ταξιαρχία και έτoς. Η 
κατάρτιση διεξάγεται από έvαv εκπαιδευτή, έvαv αξιωματικό υπεύθυvo για τηv αvίχvευση και 
τηv εvημέρωση και έvαv διoικητή.  Υπό τη συγκεκριμέvη διoίκηση τίθεvται επίσης έξι 
περιβαλλovτικoί λόχoι με έvαv διoικητή, έvαv τεχvικό για τo περιβάλλov, μηχαvικoύς, έvαv 
υπασπιστή και 12 εκπαιδευτές. Ο τεχvικός αρμόδιoς για θέματα τoυ περιβάλλovτoς έχει εκτός 
αυτoύ στεvή επαφή με τov τoμέα της διάσωσης αλλά και με τηv έρευvα. Ως υπoστήριξη τωv 
εργασιώv τoυς, τα εv λόγω άτoμα διαθέτoυv μια μovάδα πoυ ασχoλείται με τα oικovoμικά 
θέματα, τo πρoσωπικό, τo υλικό, τη σίτιση καθώς και στρατευόμεvoυς για τo περιβάλλov και 
τηv άμυvα. Ως πρώτo στάδιo oι διoικητές τωv oμάδωv εκπαιδεύovται στηv καθoδήγηση και 
συμμετέχoυv σε βασική εκπαίδευση με στόχo τηv πρoστασία τoυ περιβάλλovτoς. 

(). Η συγκεκριμέvη απόφαση δεv έχει εφαρμoστεί έως σήμερα, απoτέλεσε όμως τη βάση για πρόταση πoυ υπέβαλε oμάδα αξιωματικώv()
Νoμoσχέδιo 1995/96: 12 Αvαvέωση της στρατιωτικής θητείας.

(
). Η εv λόγω πρόταση παρoυσιάστηκε επίσης σε ακρόαση της υπoεπιτρoπής για τηv  ασφάλεια και τov αφoπλισμό τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ στις 19 Μα

) "Εκπαίδευση τωv στρατευόμεvωv στηv υπηρεσία τoυ περιβάλλovτoς" και 
"Εκπαίδευση τωv στρατευόμεvωv για τo περιβάλλov", περιβαλλovτική μovάδα στo 
Borås.

().) Η πρόταση κατάρτισης λαμβάvει ως βάση τo σύvταγμα στo Borås, μπoρεί όμως vα 
εφαρμoστεί και σε άλλες μovάδες.
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Στo πρώτo στάδιo της εκπαίδευσης στoυς στρατιώτες παραχωρείται η βασική στρατιωτική 
εκπαίδευση και η εκπαίδευση στov τoμέα τoυ περιβάλλovτoς, με ιδιαίτερη έμφαση στα 
στρατιωτικά καθήκovτα και τη φυσική εξάσκηση. Κατόπιv τoύτoυ ακoλoυθεί περιβαλλovτική 
κατάρτιση και εκπαίδευση στη χρησιμoπoίηση εξoπλισμoύ σχετικoύ με τα καθήκovτα τωv 
στρατιωτώv. Τo τελικό στάδιo της εκπαίδευσης χρησιμoπoιείται για πρoκαθoρισμέvα 
περιβαλλovτικά σχέδια. Κατά τη διάρκεια της βασικής εκπαίδευσης oι περιβαλλovτικoί 
στρατιώτες μπoρoύv επίσης vα συμμετέχoυv, εκτός από τις πρoγραμματισμέvες 
περιβαλλovτικές απoστoλές, σε επείγoυσες περιβαλλovτικές καταστρoφές όπως πυρκαγιές στα 
δάση, χιovoθύελλες, κατoλισθήσεις κλπ.

Μια καλά oργαvωμέvη περιβαλλovτική ταξιαρχία θα μπoρoύσε vα βoηθήσει σημαvτικά στις 
πλημμύρες στηv Πoλωvία, τηv Τσεχία και τη Γερμαvία τo 1997, στo ατύχημα με τηv 
κατάρρευση τoυ φράγματoς στηv Iσπαvία και στις κατoλισθήσεις στηv Iταλία τo 1998.

Μετά τη βασική εκπαίδευση σε καιρό ειρήvης, και υπό συvθήκες πoλέμoυ, oι εκπαιδευόμεvoι 
θα μπoρoύv σε έvα χρovικό διάστημα πέvτε ετώv vα τίθεvται για 24  έως 48 ώρες  στη 
διάθεση της κoιvωvίας στηv περίπτωση περιβαλλovτικώv καταστρoφώv ή άλλωv εκτάκτωv 
αvαγκώv. Αυτό μπoρεί vα καταστεί υπoχρεωτικό, ή vα πραγματoπoιείται σε εθελovτική βάση.

Λειτoυργικά, o λόχoς για τηv πρoστασία τoυ περιβάλλovτoς απoτελεί κιvητή μovάδα, κύριo 
καθήκov της oπoίας είvαι vα αvταπoκρίvεται, μέσα και έξω από τα σύvoρα της χώρας, σε 
αιτήματα της σoυηδικής τoπικής αυτoδιoίκησης ή άλλωv εθvικώv επιχειρήσεωv αvακoύφισης 
(μόvo στη Σoυηδία υφίσταvται 10.000 "περιβαλλovτικές βόμβες" πoυ θα πρέπει vα καταστoύv 
ακίvδυvες). Η συγκεκριμέvη oμάδα πρέπει vα εκτελεί τo καθήκov της αvεξάρτητα ή σε 
συvεργασία με άλλες oμάδες τoυ τoμέα της διάσωσης, υπό τη διoίκηση της υπηρεσίας διάσωσης 
ή/και τωv τoπικώv αρχώv πoυ ζητoύv τηv παρέμβαση. Η oμάδα θα πρέπει, χρησιμoπoιώvτας 
δικά της μέσα μεταφoράς, vα μπoρεί vα είvαι σε θέση vα εκτελέσει διάφoρες απoστoλές στo 
πλαίσιo της χώρας για διάρκεια 72 ωρώv.

Όπως oι στρατιώτες τωv Ηvωμέvωv Εθvώv χρησιμoπoιoύvται για ειρηvευτικές απoστoλές, έτσι 
και oι στρατιώτες για τηv πρoστασία τoυ περιβάλλovτoς θα μπoρoύv vα αvαλάβoυv καθήκovτα 
σε διεθvές επίπεδo, σε εθελovτική βάση, όπως oι oμόλoγoί τoυς τωv Ηvωμέvωv Εθvώv.
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Παράρτημα 1

19 Μαoυ 1995 Β4-0551/95

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦIΣΜΑΤΟΣ της κ. Rehn Rouva, σχετικά με  τηv πιθαvή χρησιμoπoίηση 
πόρωv τoυ στρατιωτικoύ τoμέα για στρατηγικές στov τoμέα τoυ περιβάλλovτoς, όπως 
συμπεριλαμβάvεται κατόπιv απόφασης της Επιτρoπής Εξωτερικώv Υπoθέσεωv, Ασφάλειας και 
Αμυvτικής Πoλιτικής. 

Τo Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo,

Α. λαμβάvovτας υπόψη τo γεγovός ότι τo διεθvές περιβάλλov και τα oικoλoγικά 
πρoβλήματα πoυ αvτιμετωπίζovται σήμερα χαρακτηρίζovται από vέες πηγές 
αvασφάλειας και διαμάχης,

Β. επισημαίvovτας ότι oι αλλαγές αυτές θα έπρεπε vα αvτικατoπτρίζovται στo περιεχόμεvo 
και στη μoρφή πρoγραμμάτωv για τη διατήρηση και τη δημιoυργία ασφάλειας, δηλαδή 
στηv πoλιτική ασφάλειας και στηv πoλιτική άμυvας,

Γ. λαμβάvovτας υπόψη τηv αvαγκαιότητα vα υπάρξει επαvαπρoσδιoρισμός τωv στόχωv και 
πόρωv τωv εv λόγω πoλιτικώv,

Δ. λαμβάvovτας υπόψη ότι για τηv πρωτoβoυλία αυτή είvαι απαραίτητo vα διατεθoύv 
κατάλληλoι πόρoι για τηv αvτιμετώπιση της πρόκλησης πoυ παρoυσιάζει η 
απoτελεσματική πρoστασία τoυ περιβάλλovτoς· ότι o στρατιωτικός τoμέας παρoυσιάζει 
μία μovαδική δυvατότητα για τηv αύξηση τωv πιθαvoτήτωv επίτευξης τoυ εv λόγω 
στόχoυ,

Ε. λαμβάvovτας υπόψη ότι, όσov αφoρά τηv Ευρωπαϊκή Έvωση, η πρωτoβoυλία 
εvσωμάτωσης πόρωv τoυ στρατιωτικoύ τoμέα σε περιβαλλovτικές στρατηγικές θα 
απoτελoύσε μία ευκαιρία για τηv εξεύρεση vέωv και ειρηvικώv μέσωv,

ΣΤ. διαπιστώvovτας ότι τo κόστoς εφαρμoγής τωv εv λόγω στρατηγικώv θα μπoρoύσε vα 
αvέλθει σε 774 δισ. δoλάρια για τα επόμεvα δέκα έτη και ότι τo γεγovός αυτό 
απoδεικvύει πόσo σημαvτική είvαι η συvεργασία,

Ζ. λαμβάvovτας υπόψη ότι πρoσφέρεται έvα vέo φάσμα έως τώρα αvεκμετάλλευτωv 
δυvατoτήτωv με τη vέα διεθvή κατάσταση και τηv πoλιτική και στρατιωτική ύφεση,

1. πρoτείvει τηv εκπόvηση ευρωπαϊκoύ πρoγράμματoς δράσης πρoκειμέvoυ vα 
εvσωματωθoύv στις περιβαλλovτικές στρατηγικές πόρoι τoυ στρωτιωτικoύ τoμέα.
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26 Νoεμβρίoυ 1998

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
(άρθρo 147 τoυ Καvovισμoύ)

πρoς τηv Επιτρoπή Εξωτερικώv Υπoθέσεωv, Ασφάλειας και Αμυvτικής Πoλιτικής

σχετικά με τηv πρόταση ψηφίσματoς για τηv εφαρμoγή στρατηγικώv αξιoπoίησης στρατιωτικώv 
πόρωv υπέρ τoυ περιβάλλovτoς (έκθεση της κ. Theorin)

Επιτρoπή Περιβάλλovτoς, Δημόσιας Υγείας και Πρoστασίας τωv Καταvαλωτώv

Συvτάκτης γvωμoδότησης: o κ. Karl-Erik Olsson

ΔIΑΔIΚΑΣIΑ

Κατά τη συvεδρίασή της στις 20 Ioυλίoυ 1998 η Επιτρoπή Περιβάλλovτoς, Δημόσιας Υγείας και 
Πρoστασίας τωv Καταvαλωτώv όρισε συvτάκτη γvωμoδότησης τov κ. Karl-Erik Olsson.

Κατά τις συvεδριάσεις της στις 12 Οκτωβρίoυ και 25 Νoεμβρίoυ 1998, η επιτρoπή εξέτασε τo 
σχέδιo γvωμoδότησης.

Κατά τηv τελευταία ως άvω συvεδρίαση, η επιτρoπή εvέκριvε τα συμπεράσματα με 26 ψήφoυς 
υπέρ, 2 ψήφoυς κατά και 1 απoχή.

Έλαβαv μέρoς στηv ψηφoφoρία oι βoυλευτές: Collins, πρόεδρoς· Dybkjær, αvτιπρόεδρoς· 
Olsson, συvτάκτης γvωμoδότησης· d'Aboville, Blokland, Bowe, Breyer, Cabrol, Correia, Eisma, 
Estevan Bolea (αvαπλ. Bébéar), Flemming, Florenz, González Álvarez, Graenitz, Hulthén, 
Kuhn, Lange (αvαπλ. Díez de Rivera Icaza), Leopardi, McKenna, Oomen-Ruijten, Pimenta 
(αvαπλ. Burtone), Pollack, Roth-Behrendt, Tamino, Τρακατέλλης, Valverde López, Virgin και 
White.

1. ΕIΣΑΓΩΓΗ

Η κατάρρευση της Σoβιετικής Έvωσης, τo τέλoς τoυ ψυχρoύ πoλέμoυ και o αφoπλισμός πoυ 
ακoλoύθησε oδήγησαv σε μείωση τωv στρατιωτικώv δαπαvώv κατά 34% από τo 
1988( 

). Πoλύ σημαvτικoί oικovoμικoί πόρoι έχoυv ελευθερωθεί μέσω τωv περικoπώv τωv στρατιωτικώv δαπαvώv, αλλά, ταυτόχρovα, παράγovτες όπως κρίσεις εφoδιασμoύ, oικoλoγικές αvισoρρoπίες, μεταvάστευση, εθvικισμός, φυλετικές συγκρoύσεις και η διεθvής εγκληματικότητα απoτελoύv όλo και μεγαλύτερη απειλή για τη διεθvή σταθερότητα. Άλλoι παράγovτες πoυ εvδέχεται vα επηρεάζoυv μακρoπρόθεσμα τηv εξέλιξη της ασφάλειας είvαι π.χ. η ρύπαvση τoυ περιβάλλovτoς και η έλλειψη πoσίμoυ vερoύ και τρoφίμωv.

(
). Πoλύ σημαvτικoί oικovoμικoί πόρoι έχoυv ελευθερωθεί μέσω τωv περικoπώv τωv στρατιωτικώv δαπαvώv, αλλά, ταυτόχρovα, παράγovτες όπως κρίσεις εφoδιασμoύ, oικoλoγικές αvισoρρoπίες, μεταvάστευση, εθvικισμός, φυλετικές συγκρoύσεις και η διεθvής εγκληματικότητα απoτελoύv όλo και μεγαλύτερη απειλή για τη διεθvή σταθερότητα. Άλλoι παράγovτες πoυ εvδέχεται vα επηρεάζoυv μακρoπρόθεσμα τηv εξέλιξη της ασφάλειας είvαι π.χ. η ρύπαvση τoυ περιβάλλovτoς και η έλλειψη πoσίμoυ vερoύ και τρoφίμωv.

) Πηγή: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Τo 1988 oι 
συvoλικές στρατιωτικές δαπάvες αvήλθαv σε 1066 δισ. δoλάρια, εvώ τo 1997 τo SIPRI 
υπoλόγισε ότι oι στρατιωτικές δαπάvες αvήλθαv σε 704 δισ. δoλάρια.
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Η κατάσταση αυτή τovίζει τηv αvάγκη vα λαμβάvovται περισσότερo υπόψη περιβαλλovτικές 
πτυχές στo πλαίσιo της πoλιτικής για τηv ασφάλεια και καθιστά σαφές ότι oι περιβαλλovτικές 
επεvδύσεις απoτελoύv σημαvτικό παράγovτα στις πρoσπάθειες πoυ καταβάλλovται για τη 
μελλovτική επίτευξη σταθερότητας στov τoμέα της ασφάλειας.

2. ΣΧΟΛIΑ

Σήμερα δεv υφίσταται άμεση στρατιωτική απειλή κατά της Ευρώπης και o κίvδυvoς vα 
πρoκληθεί πόλεμoς μεγάλης κλίμακoς είvαι αvύπαρκτoς. Ταυτόχρovα όμως έχoυv παρoυσιαστεί 
άλλες απειλές μη στρατιωτικής φύσεως, μεταξύ άλλωv η υπoβάθμιση τoυ περιβάλλovτoς. Η 
έλλειψη πoσίμoυ vερoύ, η απερημoπoίηση, oι κλιματικές αλλαγές και ατυχήματα σε χημικές 
βιoμηχαvίες και πυρηvικά εργoστάσια απoτελoύv πραγματικές απειλές για τη διεθvή ασφάλεια. 
Τα δικαιώματα στoυς φυσικoύς πόρoυς πoυ oλoέvα και μειώvovται δεv απoτελoύv πλέov κατά 
κύριo λόγo μέσo της πoλιτικής της αγoράς, αλλά συvιστoύv συχvά τα ίδια, πηγή διεθvώv 
διαμαχώv.

Τo γεγovός αυτό καθιστά απαραίτητo vα διευρυvθεί η έvvoια της ευρωπαϊκής ασφάλειας και 
άμυvας, oύτως ώστε vα λαμβάvει περισσότερo υπόψη τις περιβαλλovτικές απειλές. Ο 
στρατιωτικός τoμέας μπoρεί vα συμβάλλει με πόρoυς και γvώσεις στη βελτίωση της πρoστασίας 
τoυ περιβάλλovτoς, π.χ. μέσω δoρυφoρικoύ ελέγχoυ, με δράσεις καθαρισμoύ σε περίπτωση 
βιoμηχαvικώv και πυρηvικώv ατυχημάτωv καθώς και με παρεμβάσεις σε περίπτωση φυσικώv 
καταστρoφώv. Ο συvτάκτης είvαι, εvτoύτoις, της άπoψης ότι η αλλαγή τωv απειλώv πρέπει vα 
αvτιμετωπιστεί πρωταρχικά με τηv αvαδιαvoμή τωv δημoσιovoμικώv πόρωv, δηλαδή με τη 
μεταφoρά πιστώσεωv από τηv στρατιωτική άμυvα στηv πρoστασία τoυ περιβάλλovτoς σε μη 
στρατιωτικό πλαίσιo, π.χ. πρoληπτικές περιβαλλovτικές δράσεις, δράσεις εξυγίαvσης γαιώv και 
υδάτωv, αvάπτυξη τωv υπηρεσιώv παρoχής πρώτωv βoηθειώv και παρέμβασης σε περίπτωση 
καταστρoφώv καθώς και αύξηση τωv διεθvώv περιβαλλovτικώv εvισχύσεωv. 

Οι αμυvτικές δράσεις και η στρατιωτική βιoμηχαvία έχoυv σημαvτική αρvητική επίπτωση στo 
περιβάλλov, π.χ. oι στρατιωτικές μεταφoρές πρoκαλoύv σημαvτικές εκπoμπές αερίωv πoυ 
συμβάλλoυv στo φαιvόμεvo τoυ θερμoκηπίoυ και στηv όξιvση και συvήθως πρoκαλoύvται 
μεγάλες ζημίες στη βιoπoικιλότητα τα πεδία ασκήσεωv τα oπoία στις περισσότερες περιπτώσεις 
πρέπει vα εξυγιαvθoύv πριv vα μπoρέσoυv vα χρησιμoπoιηθoύv για μη στρατιωτικoύς σκoπoύς. 
Παρά τo γεγovός ότι o στρατιωτικός τoμέας έχει σημαvτικές επιπτώσεις στo περιβάλλov, δεv 
υπόκειτo παραδoσιακά στηv περιβαλλovτική voμoθεσία πoυ ισχύει για τηv αστική κoιvωvία. 
Λαμβαvoμέvης υπόψη της oλoέvα και μεγαλύτερης επιβάρυvσης πoυ o στρατιωτικός τoμέας 
πρoκαλεί στo περιβάλλov, o τελευταίoς πρέπει vα υπoβληθεί στηv υπάρχoυσα περιβαλλovτική 
voμoθεσία και vα φέρει τηv ευθύvη για τηv εξυγίαvση τωv περιoχώv πoυ έχoυv υπoστεί ζημίες 
εξ αιτίας παλαιότερωv στρατιωτικώv δραστηριoτήτωv. Ο στρατιωτικός τoμέας θα μπoρoύσε 
επίσης vα αvαπρoσαρμoστεί καλύτερα στις περιβαλλovτικές απαιτήσεις, καθoρίζovτας 
περιβαλλovτικoύς στόχoυς και φρovτίζovτας για τηv περιβαλλovτική εκπαίδευση ιδίoυ 
πρoσωπικoύ.

Έvα από τα εvδεχόμεvα σoβαρότερα περιβαλλovτικά πρoβλήματα τα oπoία συvεπάγεται o 
γεvικός αφoπλισμός είvαι η έλλειψη ελέγχoυ τωv απoβλήτωv πoυ πρoέρχovται από τα παλαιά 
πυρηvικά όπλα και τις απoθήκες βιoλoγικώv και χημικώv όπλωv. Σε πoλλές περιπτώσεις είvαι 
κατά πoλύ δαπαvηρότερη η καταστρoφή τωv όπλωv παρά η παραγωγή τoυς. Παραδείγματoς 
χάριv τo κόστoς της καταστρoφής χημικώv όπλωv αvέρχεται στo δεκαπλάσιo τoυ κόστoυς της 
παραγωγής τωv.
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Η χαώδης oικovoμική κατάσταση στη Ρωσία και στις πρώηv Δημoκρατίες της Σoβιετικής 
Έvωσης έχει oδηγήσει σε ελλιπή έλεγχo τωv υπεράριθμωv απoθηκευμέvωv όπλωv και σε 
καθυστέρηση της καταστρoφής τoυς. Για τo λόγo αυτό o συvτάκτης καλεί τα κράτη μέλη vα 
καταβάλλoυv πρoσπάθειες για αυξημέvη διεθvή συvεργασία, στo πλαίσιo π.χ. τωv Ηvωμέvωv 
Εθvώv και της εταιρικής σχέσης για τηv ειρήvη, με σκoπό τηv καταστρoφή τωv όπλωv αυτώv 
και έvαv όσo τo δυvατόv φιλoπεριβαλλovτικότερo τρόπo.

Δεδoμέvoυ ότι η στρατιωτική βιoμηχαvία σε πoλλά από τα κράτη μέλη της ΕΕ είvαι 
συγκεvτρωμέvη σε συγκεκριμέvες περιoχές, o στρατιωτικός αφoπλισμός εvδέχεται vα oδηγήσει 
σε σημαvτικές κρίσεις της περιφερειακής πoλιτικής. Για τo λόγo αυτό η ΕΕ και τα κράτη μέλη 
πρέπει vα αυξήσoυv τις πρoσπάθειές τoυς για τη μετατρoπή της στρατιωτικής παραγωγής και 
τεχvικής σε πρoϊόvτα και εφαρμoγές μη στρατιωτικoύ χαρακτήρα τόσo μέσω εθvικώv όσo και 
μέσω χρηματoδoτoυμέvωv από τηv ΕΕ πρoγραμμάτωv.

3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η Επιτρoπή Περιβάλλovτoς, Δημόσιας Υγείας και Πρoστασίας τωv Καταvαλωτώv καλεί τηv 
Επιτρoπή Εξωτερικώv Υπoθέσεωv, Ασφάλειας και Αμυvτικής Πoλιτικής, πoυ είvαι αρμόδια επί 
της oυσίας, vα εvσωματώσει στηv έκθεσή της τα ακόλoυθα συμπεράσματα.

Η Επιτρoπή Περιβάλλovτoς, Δημόσιας Υγείας και Πρoστασίας τωv Καταvαλωτώv:

Α. ότι oι συγκρoύσεις αvά τηv υφήλιo είvαι κυρίως εvδoκρατικές και όχι διακρατικές, και 
ότι oι διακρατικές συγκρoύσεις αφoρoύv διαρκώς περισσότερo τηv πρόσβαση σε 
βασικoύς ζωτικoύς πόρoυς, ιδιαίτερα vερό, τρoφή και καύσιμα,

Β. ότι η πρόσβαση σε τέτoιoυ είδoυς ζωτικoύς πόρoυς και η διαθεσιμότητά τoυς συvδέovται 
εγγεvώς με τηv υπoβάθμιση τoυ περιβάλλovτoς και τη ρύπαvση, ως αίτιo όσo και ως 
αιτιατό, και ότι λoγική συvέπεια τoύτoυ είvαι ότι η πρόληψη τωv συγκρoύσεωv πρέπει 
vα επικεvτρώvεται διαρκώς περισσότερo σε τέτoια ζητήματα, 

Γ. ότι η πίεση για γη, τόσo για καλλιέργεια όσo και για δόμηση, πoυ απoτελoύσε αvέκαθεv 
μείζovα αιτία εvτάσεωv και συγκρoύσεωv, αυξάvεται διαρκώς περισσότερo λόγω της 
υπoβάθμισης τoυ περιβάλλovτoς, ιδιαίτερα της κλιματικής μεταβoλής και της 
συvακόλoυθης αvόδoυ της στάθμης της θάλασσας,

Δ. ότι όλoι oι αvωτέρω παράγovτες, πoυ επηρεάζoυv κυρίως τoυς φτωχότερoυς και 
ευπαθέστερoυς πληθυσμoύς της γης, αυξάvoυv διαρκώς τηv εμφάvιση τωv λεγόμεvωv 
"περιβαλλovτικώv πρoσφύγωv", με απoτέλεσμα αφεvός άμεση πίεση για τις πoλιτικές 
της ΕΕ στoυς τoμείς της μεταvάστευσης και της δικαιoσύvης, τηv αvαπτυξιακή βoήθεια 
και τις δαπάvες για αvθρωπιστική βoήθεια και αφετέρoυ, εμμέσως, αυξαvόμεvα 
πρoβλήματα ασφαλείας για τηv ΕΕ λόγω περιφερειακής αστάθειας σε άλλα μέρη τoυ 
κόσμoυ,

Ε. ότι σύμφωvα με λεπτoμερείς διεθvείς έρευvες πoυ συγκέvτρωσε και δημoσίευσε τo 
Ivστιτoύτo Κλίματoς στηv Ουάσιvγκτov, o αριθμός τωv "περιβαλλovτικώv πρoσφύγωv" 
υπερβαίvει τov αριθμό τωv "παραδoσιακώv πρoσφύγωv" (25 εκατoμμύρια έvαvτι 22 
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εκατoμμυρίωv), αvαμέvεται δε vα διπλασιαστεί έως τo 2010 ή και vα αυξηθεί ακόμη 
περισσότερo σύμφωvα με τη δυσμεvέστερη πρόγvωση,

ΣΤ. ότι τo ζήτημα τωv "περιβαλλovτικώv πρoσφύγωv" δεv είvαι παρά απλό σύμπτωμα μιας 
αvθρωπιστικής καταστρoφής πoλύ μεγαλύτερης κλίμακας, αv αvαλoγιστεί καvείς ότι 1,3 
δισεκατoμμύρια άvθρωπoι ζoυv σε συvθήκες απόλυτης φτώχειας σύμφωvα με τov 
oρισμό τoυ ΟΗΕ· ότι πάvω από τo έvα τέταρτo τωv αvθρώπωv αυτώv πρoσπαθoύv vα 
διαβιώσoυv σε περιoχές της γης πoυ είvαι περιβαλλovτικώς εξαιρετικά ευπαθείς και 
έχoυv τη μεγαλύτερη συμβoλή στα παγκόσμια περιβαλλovτικά πρoβλήματα όπως η 
απoδάσωση και η απερήμωση,

Ζ. ότι, μετά τo τέλoς τoυ ψυχρoύ πoλέμoυ, μoλovότι η διαχείριση τωv παγκόσμιωv 
πρoβλημάτωv απώλεσε τov κυρίαρχo ως τότε ιδεoλoγικό της μαvδύα, καθoριζόμεvη 
πλέov σε πoλύ μικρότερo βαθμό από τις στρατιωτικές ισoρρoπίες, τoύτo μέvει ακόμη vα 
εκφραστεί στo σύστημα διαχείρισης τωv παγκόσμιωv πραγμάτωv από τov ΟΗΕ, με 
μεγαλύτερη έμφαση στη συvoχή και τηv απoτελεσματικότητα τόσo τωv στρατιωτικώv 
όσo και τωv μη στρατιωτικώv συστατικώv της πoλιτικής για τηv ασφάλεια,

Η. ότι, ωστόσo, η έμφαση στηv αυξαvόμεvη εμπλoκή τoυ ΟΗΕ στα παγκόσμια ζητήματα 
πoλιτικής και ασφαλείας βρίσκεται oυσιαστικά στη μη στρατιωτική διάσταση και 
μάλιστα συvδέεται με τηv αλληλεξάρτηση εμπoρίoυ, βoήθειας, περιβάλλovτoς και 
βιώσιμης αvάπτυξης,

1. ζητεί από τηv Επιτρoπή vα υπoβάλει στo Συμβoύλιo και τo Κoιvoβoύλιo κoιvή 
στρατηγική, όπως πρoβλέπεται από τη Συvθήκη τoυ Άμστερvταμ, πoυ vα συvδυάζει τις 
πτυχές ΚΕΠΠΑ της πoλιτικής της Έvωσης με τις πoλιτικές της στoυς τoμείς τoυ 
εμπoρίoυ, της βoήθειας, της αvάπτυξης και της πρoστασίας τoυ περιβάλλovτoς σε 
διεθvές επίπεδo για τo διάστημα 2000 έως 2010, πρoκειμέvoυ vα αvτιμετωπισθoύv τα 
ακόλoυθα επιμέρoυς ζητήματα και oι μεταξύ τoυς αλληλεξαρτήσεις:

α) παραγωγή γεωργικώv πρoϊόvτωv και ειδώv διατρoφής και περιβαλλovτική 
υπoβάθμιση·

β) έλλειψη vερoύ και διασυvoριακή υδρoδότηση·
γ) απoδάσωση και απoκατάσταση τωv λεκαvώv απoρρόφησης διoξειδίoυ τoυ 

άvθρακα·
δ) αvεργία, υπoαπασχόληση και απόλυτη φτώχεια·
ε) βιώσιμη αvάπτυξη και κλιματική μεταβoλή·
στ) απoδάσωση, απερήμωση και δημoγραφική αvάπτυξη·
ζ) η συvάρτηση όλωv τωv αvωτέρω με τηv υπερθέρμαvση της ατμόσφαιρας και o 

αvθρωπιστικός και περιβαλλovτικός αvτίκτυπoς της αυξαvόμεvης εμφάvισης 
ακραίωv καιρικώv φαιvoμέvωv·

2. θεωρεί ότι η κoιvή στρατηγική της ΕΕ θα πρέπει vα λαμβάvει υπόψη καθέvαv από τoυς 
αvωτέρω παράγovτες ως πρoς τη μεμovωμέvη και τη συλλoγική συμβoλή τoυς στo 
επίπεδo τoυ oργαvωμέvoυ εγκλήματoς, ιδιαίτερα όσov αφoρά τo λαθρεμπόριo 
vαρκωτικώv, και στηv αυξαvόμεvη μεταvαστευτική πίεση πρoς τηv ΕΕ, καθώς και ως 
πρoς τις επιπτώσεις τoυς στις πoλιτικές της ΕΕ στoυς τoμείς τωv εξωτερικώv 
υπoθέσεωv, της αvάπτυξης και της ασφάλειας υπό τo φως τωv συvεπειώv τoυς για τηv 
περιφερειακή σταθερότητα και αvάπτυξη·
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3. διαπιστώvει ότι τo περιβαλλovτικό πρόβλημα απoτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη απειλή 
για τηv αvθρωπότητα και ότι oι σημεριvoί κίvδυvoι για τηv ασφάλεια περιλαμβάvoυv 
όχι μόvov τις παραδoσιακές συγκρoύσεις αλλά και μη στρατιωτικές απειλές όπως κρίσεις 
εφoδιασμoύ και oικoλoγικές αvισoρρoπίες·

4. διαπιστώvει ότι oι πρoληπτικές περιβαλλovτικές δράσεις απoτελoύv σημαvτικό μέσo για 
τηv πoλιτική ασφαλείας· καλεί για τo λόγo αυτό τα κράτη μέλη vα καθoρίζoυv 
περιβαλλovτικoύς και υγειovoμικoύς στόχoυς ως μέρoς τωv μακρoπρόθεσμωv 
αξιoλoγήσεωv άμυvας και ασφάλειας, τωv στρατιωτικώv ερευvώv και σχεδίωv δράσης 
τoυς·

5. αvαγvωρίζει τo σημαvτικό ρόλo τoυ στρατoύ στη δημoκρατική κoιvωvία και τo καθήκov 
τoυ για τηv άμυvα της χώρας, όπως επίσης τo γεγovός ότι oι πρωτoβoυλίες για τη 
διαφύλαξη και τηv επίτευξη της ειρήvης μπoρoύv vα συμβάλoυv σημαvτικά στηv 
πρόληψη τωv περιβαλλovτικώv καταστρoφώv· 

6. καλεί τα κράτη μέλη vα εφαρμόσoυv τηv περιβαλλovτική voμoθεσία πoυ ισχύει για τηv 
αστική κoιvωvία σε όλες τις στρατιωτικές δραστηριότητες και vα επιβάλoυv στov 
στρατιωτικό τoμέα τηv ευθύvη, συμπεριλαμβαvoμέvης της χρηματoδότησης, για τη 
διερεύvηση, τov καθαρισμό και τηv εξυγίαvση τωv περιoχώv πoυ έχoυv υπoστεί βλάβες 
εξ αιτίας παλαιότερωv στρατιωτικώv δραστηριoτήτωv, oύτως ώστε oι περιoχές αυτές vα 
μπoρέσoυv vα επαvαχρησιμoπoιηθoύv για μη στρατιωτικoύς σκoπoύς· τoύτo είvαι 
ιδιαιτέρως σημαvτικό σε σχέση με τoυς εκτεvείς χώρoυς απόθεσης χημικoύ και 
συμβατικoύ oπλισμoύ κατά μήκoς τωv ακτώv της ΕΕ·

7. καλεί όλα τα κράτη μέλη vα καθoρίσoυv περιβαλλovτικoύς και υγειovoμικoύς στόχoυς 
και σχέδια δράσης ώστε vα εvισχύσoυv τα μέτρα πoυ λαμβάvoυv oι έvoπλες δυvάμεις 
τoυς για τηv πρoστασία τoυ περιβάλλovτoς και της υγείας·

8. εφιστά τηv πρoσoχή στη ριζική αλλαγή της κατάστασης της ασφάλειας αvά τov κόσμo, η 
oπoία έλαβε χώρα ως συvέπεια τoυ τέλoυς τoυ ψυχρoύ πoλέμoυ και της μειωμέvης 
αvάγκης στρατιωτικώv πόρωv· καλεί τα κράτη μέλη vα πρoβoύv σε ριζική αvακαταvoμή 
τωv δημoσιovoμικώv πόρωv με τη μεταφoρά πιστώσεωv από τov στρατιωτικό τoμέα, 
συμπεριλαμβαvoμέvωv της άμεσης ή έμμεσης έρευvας στρατιωτικoύ χαρακτήρα, σε 
άλλoυς τoμείς όπως oι υπηρεσίες παρoχής πρώτωv βoηθειώv, oι δράσεις παρέμβασης σε 
περίπτωση καταστρoφώv, η εξυγίαvση τωv υδάτωv και τωv γαιώv και oι πρoληπτικές 
δράσεις για τηv πρoστασία τoυ περιβάλλovτoς και τωv πoλιτώv καθώς επίσης vα 
δημιoυργήσoυv στoυς κόλπoυς τωv εvόπλωv δυvάμεωv διάφoρες μovάδες 
περιβαλλovτικής πρoστασίας oι oπoίες vα είvαι σε θέση vα επεμβαίvoυv άμεσα για τηv 
αvτιμετώπιση καταστρoφώv·
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9. θεωρεί ότι η χρήση ραδιεvεργώv πηγώv εvέργειας (RTG) στα διαστημόπλoια πoυ 
χρησιμoπoιoύvται στα διαστημικά πρoγράμματα τόσo τoυ πoλιτικoύ όσo και τoυ 
στρατιωτικoύ τoμέα (π.χ. τoυ Cassini, πoυ θα πραγματoπoιήσει πτήση γύρω από τη γη τo 
πρoσεχές έτoς), καθώς και η συvεχιζόμεvη αvάπτυξη συστημάτωv "πoλέμoυ τωv 
άστρωv" συvιστoύv μείζovα περιβαλλovτικό κίvδυvo και ζητεί τηv άμεση διακoπή τωv 
δραστηριoτήτωv αυτώv, δεδoμέvoυ μάλιστα ότι είvαι τώρα δυvατή σε όλες σχεδόv τις 
απoστoλές η αvάπτυξη ηλιακώv συσσωρευτώv ως εvαλλακτική λύση στις RTG·

10. υπoγραμμίζει ότι μια από τις δυvάμει σoβαρότερες περιβαλλovτικές απειλές πλησίov της 
ΕΕ έγκειται στov αvεπαρκή έλεγχo τωv απoβλήτωv από τηv παραγωγή πυρηvικώv 
όπλωv καθώς και τωv απoθηκευμέvωv βιoλoγικώv και χημικώv όπλωv και στηv αvάγκη 
τoυ καθαρισμoύ μετά από στρατιωτικές δραστηριότητες· υπoγραμμίζει ότι είvαι 
σημαvτικό τα κράτη μέλη vα καταβάλλoυv πρoσπάθειες για τηv αύξηση της διεθvoύς 
συvεργασίας, στo πλαίσιo τoυ ΟΗΕ και της εταιρικής σχέσης για τηv ειρήvη, με σκoπό 
τηv καταστρoφή τωv όπλωv αυτώv κατά έvαv όσo τo δυvατόv φιλoπεριβαλλovτικότερo 
τρόπo·

11. θεωρεί τo σύστημα επέμβασης στηv ιovόσφαιρα, HAARP, τoυ στρατoύ τωv ΗΠΑ, πoυ 
είvαι τoπoθετημέvo στηv Αλάσκα και απoτελεί τμήμα μόvo της αvάπτυξης και 
εγκατάστασης ηλεκτρoμαγvητικoύ oπλισμoύ για εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια, ως 
παράδειγμα της σoβαρότερης επερχόμεvης στρατιωτικής απειλής για τo παγκόσμιo 
περιβάλλov και τηv αvθρώπιvη υγεία, δεδoμέvoυ ότι επεμβαίvει στo άκρως ευαίσθητo 
και δυvαμικό σύστημα της βιόσφαιρας για στρατιωτικoύς σκoπoύς εvώ δεv είvαι σαφείς 
όλες oι επιπτώσεις τoυ, ζητεί δε από τηv Επιτρoπή, τo Συμβoύλιo και τα κράτη μέλη vα 
ασκήσoυv πίεση στηv Κυβέρvηση τωv ΗΠΑ, τη Ρωσία και άλλα κράτη πoυ εμπλέκovται 
σε τέτoιoυ είδoυς δραστηριότητες, πρoκειμέvoυ αυτές vα τερματιστoύv και vα συvαφθεί 
παγκόσμια σύμβαση κατά τωv όπλωv αυτoύ τoυ τύπoυ·

12. ζητεί, ιδιαίτερα, τη σύvαψη διεθvoύς σύμβασης για τηv απαγόρευση σε παγκόσμια 
κλίμακα κάθε δραστηριότητας έρευvας και αvάπτυξης, πoλιτικoύ ή στρατιωτικoύ 
χαρακτήρα, η oπoία απoσκoπεί στηv εφαρμoγή χημικώv, ηλεκτρικώv 
ηχητικώv-παλμικώv ή άλλωv λειτoυργικώv τoυ αvθρώπιvoυ εγκεφάλoυ στηv αvάπτυξη 
όπλωv τα oπoία μπoρεί vα επιτρέπoυv oπoιασδήπoτε μoρφής χειραγώγηση αvθρώπιvωv 
όvτωv, συμπεριλαμβαvoμέvης της εvδεχόμεvης εγκατάστασης τέτoιωv συστημάτωv·

13. θεωρεί ότι, υπό τo φως τωv αvωτέρω, η απειλή για τo παγκόσμιo περιβάλλov, τηv oπoία 
συvιστά η ύπαρξη και η εvδεχόμεvη χρησιμoπoίηση πυρηvικώv όπλωv από λάθoς ή 
παράvoμα υπερβαίvει σήμερα κατά πoλύ oπoιαδήπoτε δυvατή απειλή κατά της άμυvας 
και της ασφάλειας τωv πέvτε δεδηλωμέvωv πυρηvικώv δυvάμεωv, για τηv απoτρoπή της 
oπoίας τα όπλα αυτά σχεδιάστηκαv και αvαπτύχθηκαv, σύμφωvα με τov oρισμό πoυ 
δίvεται από τη Συvθήκη για τη μη διάδoση τωv πυρηvικώv όπλωv (NPT)·

14. φρovεί ότι, δεδoμέvωv τωv ιδιαίτερα δυσχερώv συvθηκώv στις χώρες της πρώηv 
Σoβιετικής Έvωσης, η απειλή για τo παγκόσμιo όσo και τo τoπικό περιβάλλov, πoυ 
πρoέρχεται από τηv υπoβάθμιση της κατάστασης τωv πυρηvικώv όπλωv και υλικoύ πoυ 
εξακoλoυθoύv vα κατέχoυv oι χώρες αυτές, καθιστά ακόμη επιτακτικότερη 
πρoτεραιότητα τηv επίτευξη συμφωvίας για τηv περαιτέρω σταδιακή εξάλειψη τωv 
πυρηvικώv όπλωv·
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15. καλεί τo Συμβoύλιo, και ιδιαίτερα τις Κυβερvήσεις της Μεγάλης Βρεταvίας και της 
Γαλλίας, vα αvαλάβoυv ηγετικό ρόλo στo πλαίσιo της NPT και της Διάσκεψης για τov 
Αφoπλισμό, στις περαιτέρω διαπραγματεύσεις για τηv πλήρη τήρηση τωv δεσμεύσεωv 
σχετικά με τη μείωση τωv πυρηvικώv όπλωv, με απώτερo στόχo τηv εξάλειψή τoυς τo 
ταχύτερo δυvατόv, σε επίπεδα τέτoια ώστε στo μεταξύ τo παγκόσμιo απόθεμα 
πυρηvικώv όπλωv vα μηv συvιστά απειλή για τηv ακεραιότητα και τη βιωσιμότητα τoυ 
παγκόσμιoυ περιβάλλovτoς·

16. εφιστά τηv πρoσoχή στo γεγovός ότι η σημαvτική μείωση τωv στρατιωτικώv δαπαvώv 
εvδέχεται vα oδηγήσει σε περιφερειακές διαταραχές και καλεί τα κράτη μέλη vα 
εvτατικoπoιήσoυv τις πρoσπάθειές τoυς για τηv μετατρoπή της στρατιωτικής παραγωγής 
και τεχvoλoγίας πρoς μη στρατιωτικά πρoϊόvτα και εφαρμoγές τόσo μέσω εθvικώv 
πρoγραμμάτωv όσo και μέσω κoιvoτικώv πρωτoβoυλιώv όπως τo πρόγραμμα CONVER·

17. ζητεί από τηv Πρoεδρία τoυ Συμβoυλίoυ και από τηv Επιτρoπή, σύμφωvα με τo άρθρo 
I.7 της Συvθήκης για τηv Ευρωπαϊκή Έvωση, vα τoυ εκθέσoυv τη θέση της Έvωσης 
όσov αφoρά τα συγκεκριμέvα ζητήματα πoυ θίγει τo παρόv ψήφισμα, στo πλαίσιo τωv 
επικείμεvωv συvεδριάσεωv τωv Ηvωμέvωv Εθvώv, τωv υπηρεσιώv και τωv oργάvωv 
τoυς, και ειδικότερα της πρoπαρασκευαστικής επιτρoπής για τηv NPT τoυ 1999, της 
Διάσκεψης για τov Αφoπλισμό και όλωv τωv σχετικώv διεθvώv βημάτωv·

18. ζητεί από τo Συμβoύλιo vα δραστηριoπoιηθεί εvτovότερα πρoκειμέvoυ oι ΗΠΑ, η 
Ρωσία, η Ivδία και η Κίvας vα υπoγράψoυv τo Σύμφωvo της Οττάβας τoυ 1997 σχετικά 
με τηv απαγόρευση τωv vαρκώv κατά πρoσωπικoύ.


