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Πρόταση ψηφίσματος 

Η αιτιολογική αναφορά 10 διατυπώνεται ως εξής: 

– έχοντας υπόψη την απόφαση 2013/768/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 

2013, για τις δραστηριότητες της ΕΕ προς υποστήριξη της εφαρμογής της Συνθήκης για 

το Εμπόριο Όπλων, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Ασφάλεια1, 

(Αφορά τις γλώσσες BG, CZ, DE, EL, EN, ES, ET, FI, HR, IT, LT, LV, PL, PT, και SK.) 

 

Η αιτιολογική σκέψη Ζ διατυπώνεται ως εξής: 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ εξήγαγαν όπλα συνολικής αξίας 36,7 

δισεκατομμυρίων EUR το 2013, εκ των οποίων όπλα αξίας 26 δισεκατομμυρίων EUR 

προς τρίτες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, συγκριτικά, ο συνολικός προϋπολογισμός 

του Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας για την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται σε 15,4 

δισεκατομμύρια EUR· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ αντιπροσώπευαν 

το 30% των συνολικών εξαγωγών όπλων· και ότι είναι δύσκολο να προβληθεί ο 

ισχυρισμός ότι οι εμπορικές αυτές ροές εξυπηρετούν τα άμεσα συμφέροντα ασφάλειας 

της ΕΕ· 

                                                 
1 ΕΕ L 341 της 18.12.2013, σ. 56. 
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(Αφορά όλες τις γλώσσες.) 

 

Η παράγραφος 5 διατυπώνεται ως εξής : 

5. σημειώνει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι σημαντικοί εξαγωγείς όπλων σε παγκόσμια 

κλίμακα, δεδομένου ότι αντιπροσώπευαν 36,711 δισεκατομμύρια EUR σε παγκόσμιες 

εξαγωγές κατά το 2013, εκ των οποίων 10,735 δισεκατομμύρια EUR μεταξύ των 

κρατών μελών και 25,976 δισεκατομμύρια EUR προς τρίτες χώρες, σύμφωνα με τη 16η 

ετήσια έκθεση· επαναλαμβάνει ότι στο άρθρο 10 της κοινής θέσης ορίζεται ότι 

παράμετροι σχετικά με τα οικονομικά, εμπορικά και βιομηχανικά συμφέροντα των 

κρατών μελών δεν πρέπει να επηρεάζουν την εφαρμογή των οκτώ κριτηρίων που 

ρυθμίζουν τις εξαγωγές όπλων· 

(Αφορά όλες τις γλώσσες.) 

 

 


