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– έχοντας υπόψη τα συµπεράσµατα του 

Συµβουλίου της 23ης Μαΐου 2011, της 

31ης Ιανουαρίου 2011 και της 9ης 

∆εκεµβρίου 2010, σχετικά µε τη 

συνεκµετάλλευση και τον επιµερισµό των 

στρατιωτικών ικανοτήτων, την ΚΠΑΑ, και 

την ανάπτυξη της στρατιωτικής ικανότητας 

αντιστοίχως, 

– έχοντας υπόψη τα συµπεράσµατα του 

Συµβουλίου της 1ης ∆εκεµβρίου 2011, της 
23ης Μαΐου 2011, της 31ης Ιανουαρίου 

2011 και της 9ης ∆εκεµβρίου 2010, 

σχετικά µε την Κοινή Πολιτική 
Ασφάλειας και Άµυνας (ΚΠΑΑ), σχετικά 
µε τη συνεκµετάλλευση και τον 

επιµερισµό των στρατιωτικών ικανοτήτων, 

την ΚΠΑΑ, και την ανάπτυξη της 

στρατιωτικής ικανότητας αντιστοίχως,  
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19. είναι απόλυτα πεπεισµένο ότι η 
συνεκµετάλλευση και ο επιµερισµός των 

ικανοτήτων δεν αποτελεί πλέον επιλογή 

αλλά αναγκαιότητα· στηρίζει τα κράτη 
µέλη στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν 

τα πλέον ελπιδοφόρα σχέδια, στο πλαίσιο 

της διαδικασίας που ξεκίνησε στην 

υπουργική σύνοδο του Σεπτεµβρίου του 

2010 στην Ghent και σύµφωνα µε τη 

γερµανοσουηδική πρωτοβουλία του 

Νοεµβρίου 2010, αναγνωρίζοντας ότι η 

συγκέντρωση και η συνεκµετάλλευση δεν 

µπορούν να αντικαταστήσουν την 

πραγµατική ανάπτυξη ικανοτήτων, αλλά 

την ενισχύουν και τη βελτιώνουν· 
υπενθυµίζει την εντολή που ανετέθη στον 
ΕΟΑ τον Μάιο του 2011 για την υποβολή 
προτάσεων εντός του φθινοπώρου· 
προτρέπει τα κράτη µέλη, ιδιαίτερα τα 

κράτη του τριγώνου της Βαϊµάρης αλλά 

και τα κράτη του διευρυµένου σχήµατος 

Weimar Plus να υλοποιήσουν επιτυχώς τη 

συνεκµετάλλευση και τον επιµερισµό 

ικανοτήτων δρώντας ως πολιτική 

καθοδηγητική δύναµη· 

19. είναι απόλυτα πεπεισµένο ότι η 
συνεκµετάλλευση και ο επιµερισµός των 

ικανοτήτων δεν αποτελεί πλέον επιλογή 

αλλά αναγκαιότητα· στηρίζει τα κράτη 
µέλη στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν 

τα πλέον ελπιδοφόρα σχέδια, στο πλαίσιο 

της διαδικασίας που ξεκίνησε στην 

υπουργική σύνοδο του Σεπτεµβρίου του 

2010 στην Ghent και σύµφωνα µε τη 

γερµανοσουηδική πρωτοβουλία του 

Νοεµβρίου 2010, αναγνωρίζοντας ότι η 

συγκέντρωση και η συνεκµετάλλευση δεν 

µπορούν να αντικαταστήσουν την 

πραγµατική ανάπτυξη ικανοτήτων, αλλά 

την ενισχύουν και τη βελτιώνουν· 
λαµβάνει υπό σηµείωση την πρώτη δέσµη 
έργων που προωθήθηκαν από τον ΕΟΑ 
και εγκρίθηκαν από το Συµβούλιο την 1η 
∆εκεµβρίου 2011, και καλεί τα κράτη 
µέλη και τον ΕΟΑ να υποβάλουν 
λεπτοµερή στοιχεία για την πρόοδο που 
έχει επιτευχθεί προς την κατεύθυνση 
συγκεκριµένων αποτελεσµάτων και να 
καθορίσουν περαιτέρω ευκαιρίες µέχρι 
την άνοιξη του 2012 το αργότερο· 
προτρέπει τα κράτη µέλη, ιδιαίτερα τα 

κράτη του τριγώνου της Βαϊµάρης αλλά 

και τα κράτη του διευρυµένου σχήµατος 

Weimar Plus να υλοποιήσουν επιτυχώς τη 

συνεκµετάλλευση και τον επιµερισµό 

ικανοτήτων δρώντας ως πολιτική 

καθοδηγητική δύναµη· 
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