
 

RR\1090488EL.doc  PE572.905v02-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
2014-2019  

 

Έγγραυο συνόδου 
 

A8-0069/2016 

29.3.2016 

ΔΚΘΔΗ 

ζρεηηθά κε ηελ ΔΔ ζε έλα κεηαιιαζζφκελν παγθφζκην πεξηβάιινλ – έλαο πην 

ζπλδεδεκέλνο, ακθηιεγφκελνο θαη ζχλζεηνο θφζκνο 

(2015/2272(INI)) 

Δπηηξνπή Δμσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ 

Δηζεγήηξηα: Sandra Kalniete 

 



 

PE572.905v02-00 2/26 RR\1090488EL.doc 

EL 

 

PR_INI 



 

RR\1090488EL.doc 3/26 PE572.905v02-00 

 EL 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

ελίδα 

ΠΡΟΣΑΖ ΦΖΦΗΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ................................. 4 

ΑΠΟΦΖ ΣΖ ΜΔΗΟΦΖΦΗΑ ................................................................................................ 18 

ΓΝΧΜΟΓΟΣΖΖ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ .......................................................... 20 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ: ΔΠΗΣΟΛΖ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΔΘΝΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ....................... 24 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΣΖ ΣΔΛΗΚΖ ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ ΣΖΝ ΑΡΜΟΓΗΑ ΔΠΗ ΣΖ ΟΤΗΑ 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ .............................................................................................................................. 26 

 

 

 



 

PE572.905v02-00 4/26 RR\1090488EL.doc 

EL 

ΠΡΟΣΑΗ ΦΗΦΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ 

ζσεηικά με ηην ΕΕ ζε ένα μεηαλλαζζόμενο παγκόζμιο πεπιβάλλον – έναρ πιο 

ζςνδεδεμένορ, αμθιλεγόμενορ και ζύνθεηορ κόζμορ 

(2015/2272(INI)) 

Το Εςπωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 3 παξάγξαθνη 1, 2 θαη 5, ην άξζξν 21 θαη ηδίσο ηελ 

παξάγξαθν 1, ηελ παξάγξαθν 2 ζηνηρείν ε) θαη ηελ παξάγξαθν 3 δεχηεξν εδάθην, ηα 

άξζξα 8, 22, 24, 25, 26, ην άξζξν 42, παξάγξαθνο 7 θαη ην άξζξν 46 ηεο πλζήθεο γηα 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 222 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

– έρνληαο ππφςε ηελ Δπξσπατθή ηξαηεγηθή Αζθάιεηαο (ΔΑ), ηνπ 2003, θαη ηελ 

έθζεζε ηνπ 2008 ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο ΔΑ, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο Αληηπξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο/Ύπαηεο Δθπξνζψπνπ 

(ΑΔ/ΤΔ) κε ηίηιν: «Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ζε έλα κεηαιιαζζφκελν παγθφζκην 

πεξηβάιινλ – έλαο πην ζπλδεδεκέλνο, ακθηιεγφκελνο θαη ζχλζεηνο θφζκνο», 

– έρνληαο ππφςε ηελ θνηλή αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Ύπαηεο 

Δθπξνζψπνπ κε ηίηιν «Ζ νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ηεο ΔΔ ζηηο θξίζεηο θαη ηηο 

εμσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο» (JOIN(2013)0030), 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο κε ηίηιν «Σν επξσπατθφ ζεκαηνιφγην 

γηα ηελ αζθάιεηα» (COM(2015)185), 

– έρνληαο ππφςε ηελ θνηλή αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο θαη ηεο Ύπαηεο Δθπξνζψπνπ κε 

ηίηιν «Δπαλεμέηαζε ηεο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο Γεηηνλίαο» (JOIN(2015)0050), 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 21εο Μαΐνπ 2015, ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

Κνηλήο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο θαη Άκπλαο (ζηε βάζε ηεο εηήζηαο έθζεζεο ηνπ 

πκβνπιίνπ πξνο ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζρεηηθά κε ηελ Κνηλή Πνιηηηθή 

Αζθάιεηαο θαη Άκπλαο)
1
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 21εο Ηαλνπαξίνπ 2016, ζρεηηθά κε ηε ξήηξα 

ακνηβαίαο άκπλαο (άξζξν 42 παξάγξαθνο 7 ΔΔ)
2
, 

– έρνληαο ππφςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηεο 19εο θαη 20ήο 

Γεθεκβξίνπ 2013 (EUCO 217/13) θαη ηεο 25εο θαη 26εο Ηνπλίνπ 2015 (EUCO 22/15), 

θαζψο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18εο Μαΐνπ 2015 ζρεηηθά κε ηελ 

ΚΠΑΑ (8971/15), 

– έρνληαο ππφςε ηελ απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ (ΚΔΠΠΑ) αξηζ. 2015/1835, ηεο 12εο 

Οθησβξίνπ 2015, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ηεο έδξαο θαη ησλ θαλφλσλ 

                                                 
1
  Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0213. 

2
  Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2016)0019. 
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ιεηηνπξγίαο ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ Άκπλαο
1
, 

– έρνληαο ππφςε ηελ θνηλή αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο θαη ηεο Ύπαηεο Δθπξνζψπνπ κε 

ηίηιν «ηξαηεγηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ αζθάιεηα ζηνλ θπβεξλνρψξν:  Γηα 

έλαλ αλνηθηφ, αζθαιή θαη πξνζηαηεπκέλν θπβεξλνρψξν» (JOIN(2013)0001), 

– έρνληαο ππφςε ηε ζηξαηεγηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ αζθάιεηα ζηε 

ζάιαζζα, φπσο εγθξίζεθε απφ ην πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηηο 24 Ηνπλίνπ 

2014, 

– έρνληαο ππφςε ην ζηξαηεγηθφ δφγκα ηνπ ΝΑΣΟ, ηνπ 2010, θαη ηε δήισζε ηεο ζπλφδνπ 

θνξπθήο ηνπ ΝΑΣΟ ζηελ Οπαιία, ηνπ 2014, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2015, ζρεηηθά κε ηελ εηήζηα 

έθζεζε ηνπ 2014 γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηε δεκνθξαηία ζηνλ θφζκν θαη ηελ 

πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην πεδίν απηφ
2
, 

– έρνληαο ππφςε ην ζηξαηεγηθφ πιαίζην θαη ην ζρέδην δξάζεο ηεο ΔΔ γηα ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα θαη ηε δεκνθξαηία, πνπ εγθξίζεθε απφ ην πκβνχιην Δμσηεξηθψλ 

Τπνζέζεσλ ζηηο 25 Ηνπλίνπ 2012, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2011, ζρεηηθά κε ηηο εμαγσγέο 

φπισλ: εθαξκνγή ηεο θνηλήο ζέζεο 2008/944/ΚΔΠΠΑ
3
, 

– έρνληαο ππφςε ην ζεκαηνιφγην γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε κε νξίδνληα ην 2030, φπσο 

εγθξίζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2015, θαη ηε 

ζπκθσλία ηνπ Παξηζηνχ γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, 

– έρνληαο ππφςε ηελ επηζηνιή ηεο Δπηηξνπήο Γηεζλνχο Δκπνξίνπ, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 52 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Δμσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ θαη ηε 

γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Αλάπηπμεο (A8-0069/2016), 

Α. ιακβάλνληαο ππφςε φηη πνιιέο απφ ηηο ζεκεξηλέο θαη κειινληηθέο πξνθιήζεηο θαη 

απεηιέο πνπ αληηκεησπίδεη θαη ζα αληηκεησπίζεη ε ΔΔ είλαη ζχλζεηεο θαη αιιειέλδεηεο 

θαη πξνέξρνληαη απφ θξαηηθνχο θαη κε θξαηηθνχο παξάγνληεο, ηφζν απφ ην εζσηεξηθφ 

φζν θαη απφ ην εμσηεξηθφ ησλ θνηλψλ ζπλφξσλ ηεο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη πξέπεη λα 

ππάξμεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ ηνπηθνχ, ηνπ πεξηθεξεηαθνχ θαη ηνπ παγθφζκηνπ 

πιαηζίνπ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ρξεηάδεηαη ηζρπξή πνιηηηθή βνχιεζε θαη εγεζία γηα 

απνθαζηζηηθή θνηλή δξάζε εθ κέξνπο ηεο ΔΔ θαη ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο πξνθεηκέλνπ 

λα αληηκεησπηζηνχλ πξννξαηηθά, ζπιινγηθά θαη απνηειεζκαηηθά απηέο νη πξνθιήζεηο, 

λα δηαθπιαρζνχλ νη αμίεο θαη ην θνηλσληθφ κνληέιν ηεο ΔΔ, θαη λα γίλεη ε ΔΔ 

απνηειεζκαηηθφηεξνο θαη ζηξαηεγηθφηεξνο παξάγνληαο θαη λα ζπκβάιεη ζηελ 

παγθφζκηα αζθάιεηα· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε παγθφζκηα ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ ζε 

ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηθήο αζθάιεηαο πξέπεη λα πξνεηνηκάδεη ην 

                                                 
1
 ΔΔ L 266, 13.10.2015, ζ. 55. 

2
  Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0470. 

3
  Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0472. 



 

PE572.905v02-00 6/26 RR\1090488EL.doc 

EL 

έδαθνο γηα κηα ηέηνηα εμέιημε, θαζνξίδνληαο έλα πνιηηηθφ επίπεδν θηινδνμίαο ηεο ΔΔ 

σο δηεζλνχο παξάγνληα· 

Β. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Δπξσπατθή Έλσζε πξέπεη λα αμηνινγήζεη πιήξσο ηελ 

ππνβάζκηζε ηνπ άκεζνπ ζηξαηεγηθνχ πεξηβάιινληφο ηεο θαη ηηο καθξνπξφζεζκεο 

επηπηψζεηο ηεο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν πνιιαπιαζηαζκφο θαη ε ρξνληθή ζχκπησζε 

ησλ θξίζεσλ, πνπ έρνπλ νινέλα θαη πην άκεζεο επηπηψζεηο ζηελ ίδηα ηελ ΔΔ, 

ζπλεπάγνληαη φηη θαλέλα θξάηνο κέινο δελ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ηηο θξίζεηο απηέο 

απφ κφλν ηνπ θαη φηη νη Δπξσπαίνη πξέπεη λα αλαιάβνπλ ζπιινγηθά ηελ επζχλε γηα ηε 

δηαθχιαμε ηεο αζθάιεηάο ηνπο· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη απεηιέο πνπ εληνπίδνληαη ζηελ Δπξσπατθή ηξαηεγηθή 

Αζθαιείαο ηνπ 2003, φπσο ε ηξνκνθξαηία, ηα φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο, νη 

πεξηθεξεηαθέο ζπγθξνχζεηο, ε απνζάζξσζε θξαηψλ θαη ην νξγαλσκέλν έγθιεκα, 

ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ, ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ΔΔ 

βξίζθεηαη ζήκεξα αληηκέησπε κε κηα ζεηξά απφ ζνβαξέο θαη απξφβιεπηεο πξφζζεηεο 

πξνθιήζεηο, φπσο νη  πξνζπάζεηεο αλαζεσξεηηθψλ δπλάκεσλ λα επαλαραξάμνπλ βίαηα 

ηα ζχλνξα, παξαβηάδνληαο ην δηεζλέο δίθαην, θαη λα ακθηζβεηήζνπλ ηε δηαηήξεζε κηαο 

παγθφζκηαο ηάμεο ζηε βάζε θαλφλσλ, ε θιηκαηηθή αιιαγή, ε βξαδεία νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε, νη καδηθέο κεηαλαζηεπηηθέο θαη πξνζθπγηθέο ξνέο θαη ε κεγαιχηεξε 

πξνζθπγηθή θξίζε κεηά ηνλ Β' Παγθφζκην Πφιεκν, επηπιένλ ησλ ηερλνινγηθψλ 

εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ δηαζηήκαηνο θαη ζηελ θπβεξλεηηθή, ηνπ νηθνλνκηθνχ 

εγθιήκαηνο, ηεο δηάδνζεο ησλ ππξεληθψλ φπισλ θαη ηνπ αληαγσληζκνχ ησλ 

εμνπιηζκψλ, θαζψο θαη ηνπ πνιέκνπ θαη ησλ απεηιψλ πβξηδηθνχ θαη αζχκκεηξνπ 

πνιέκνπ· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε αξρηηεθηνληθή αζθάιεηαο ηεο Δπξψπεο βαζίδεηαη ζηνλ 

Οξγαληζκφ γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηε πλεξγαζία ζηελ Δπξψπε (ΟΑΔ)· ιακβάλνληαο 

ππφςε φηη ε ΔΔ απνηειεί θαίξην παξάγνληα ζηνλ ΟΑΔ· 

Δ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, κε δεδνκέλε ηελ επηδείλσζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αζθάιεηαο, ε 

ΔΔ πξέπεη λα ζέζεη σο πξνηεξαηφηεηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο άκεζεο γεηηνλίαο ηεο, 

ρσξίο λα παξαηηεζεί, φκσο, απφ ηηο παγθφζκηεο δεζκεχζεηο ηεο· ιακβάλνληαο ππφςε 

φηη νη θξίζεηο αζθάιεηαο ζην θαηψθιη ηεο ΔΔ είλαη πεξίπινθεο θαη δηακνξθψλνληαη απφ 

ηηο παγθφζκηεο ηάζεηο, θαη φηη, αληίζηξνθα, ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο 

πεξηθεξεηαθήο αζθάιεηαο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα λα είλαη ζε ζέζε ε ΔΔ λα δξα ζε 

παγθφζκην επίπεδν· 

Σ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζηηο 26 Ηνπλίνπ 2015, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην αλέζεζε ζηελ 

Ύπαηε Δθπξφζσπν λα ζπλερίζεη, ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηα θξάηε κέιε, ηε 

δηαδηθαζία ζηξαηεγηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ κε ζθνπφ ηελ πξνεηνηκαζία κηαο παγθφζκηαο 

ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ ζε ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηθήο αζθαιείαο, ε νπνία 

ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζην Δπξσπατθφ πκβνχιην έσο ηνλ Ηνχλην ηνπ 2016· 

Ε. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ηαρεία θαη απνηειεζκαηηθή αληίδξαζε εθ κέξνπο ηεο ΔΔ 

απέλαληη ζηηο απεηιέο απαηηεί λα ππάξρεη ηζρπξή αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ θξαηψλ 

κειψλ, λα μεπεξαζηνχλ νη δηνξγαληθνί θξαγκνί θαη λα εμαιεηθζνχλ νη λννηξνπίεο ησλ 

ζηεγαλψλ ζηα ζεζκηθά φξγαλα, ζηηο αληηπξνζσπείεο ηεο Δπξσπατθήο Τπεξεζίαο 

Δμσηεξηθήο Γξάζεο (ΔΤΔΓ) ζην εμσηεξηθφ, θαζψο θαη ζηα θξάηε κέιε, θαη λα 

δηαηεζνχλ επαξθείο δεκνζηνλνκηθνί πφξνη κε πεξηζψξηα επειημίαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 
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ππεξάζπηζεο ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο ΔΔ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη κηα απνηειεζκαηηθή 

επξσπατθή ζηξαηεγηθή απαηηεί πξσηίζησο ηζρπξή πνιηηηθή βνχιεζε θαη αίζζεκα 

θνηλνχ ζθνπνχ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζνχλ θαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γλήζηα επξσπατθνί κεραληζκνί· 

Ζ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη δηαθφξσλ εηδψλ απεηιέο θαηά κεκνλσκέλσλ θξαηψλ κειψλ 

πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο απεηιέο θαηά ηεο Έλσζεο ζην ζχλνιφ ηεο θαη απαηηνχλ 

ηζρπξή ελφηεηα θαη αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, θαζψο θαη ζπλεθηηθή θνηλή 

εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη πνιηηηθή αζθάιεηαο· 

Θ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ζπλνιηθή πξνζέγγηζε θαη ε ζπλεπήο θαη ζπληνληζκέλε ρξήζε 

ησλ κεραληζκψλ εμσηεξηθήο θαη εζσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ ζα πξέπεη λα 

απνηειέζνπλ ηνλ ππξήλα ηεο λέαο ζηξαηεγηθήο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη εμαγσγέο 

φπισλ απφ ηελ ΔΔ δελ κπνξεί λα ζεσξνχληαη φηη εμππεξεηνχλ ηα άκεζα ζπκθέξνληα 

αζθάιεηαο ηεο ΔΔ θαη ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε θνηλή ζέζε 2008/944/ΚΔΠΠΑ ζην 

πιαίζην ηεο αλάπηπμεο κηαο παγθφζκηαο ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη 

πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο Έλσζεο είλαη ε πξνψζεζε ησλ αμηψλ ηεο, ζπκβάιινληαο έηζη 

ζηελ εηξήλε, ηελ αζθάιεηα θαη ηε βηψζηκε αλάπηπμε ηνπ πιαλήηε, ζηελ αιιειεγγχε 

θαη ζηνλ ακνηβαίν ζεβαζκφ ησλ ιαψλ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη ελ ιφγσ ζεκειηψδεηο 

ζηφρνη δελ πξέπεη λα παξαβιέπνληαη ζην πιαίζην ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλεη ε ΔΔ γηα 

ηελ εθαξκνγή ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ πνιηηηθψλ ηεο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη, 

φηαλ ε Έλσζε ελεξγεί κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ησλ εκπνξηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο, 

πξέπεη πάληα λα θαηαβάιιεη πξνζπάζεηεο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεη φηη νη ελέξγεηέο 

ηεο επζπγξακκίδνληαη κε ηελ επηδίσμε ησλ ζηφρσλ δηαηήξεζεο ηεο εηξήλεο θαη 

πξνζηαζίαο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ· 

Η. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζε έλα ηφζν επκεηάβιεην θαη απξφβιεπην δηεζλέο πεξηβάιινλ, 

ε ΔΔ πξέπεη λα δηαζέηεη ζηξαηεγηθή αλεμαξηεζία, ψζηε λα κπνξεί λα κεξηκλά γηα ηελ 

αζθάιεηά ηεο θαη λα πξνσζεί ηα ζπκθέξνληα θαη ηηο αμίεο ηεο· 

ΗΑ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε αλζξψπηλε αζθάιεηα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο 

ζπλνιηθήο ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ θαη φηη ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη πιήξσο ππφςε ε 

δηάζηαζε ηνπ θχινπ ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο, θαζψο θαη ε απφθαζε αξηζ. 1325 ηνπ 

πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ· 

ΗΒ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, κεηά ηελ έγθξηζε ηεο Δπξσπατθήο ηξαηεγηθήο Αζθάιεηαο 

ηνπ 2003, ε ΔΔ έζεζε σο ζηφρν ηελ θαζηέξσζε κηαο δηεζλνχο ηάμεο πνπ ζα βαζίδεηαη 

ζε κηα απνηειεζκαηηθή πνιπκεξή πξνζέγγηζε θαη ζηνπο θαλφλεο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ· 

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε λέα ζηξαηεγηθή πξέπεη λα επζπγξακκίδεηαη κε ην 

ζεκαηνιφγην γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε κε νξίδνληα ην 2030· 

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε κειινληηθή ζηξαηεγηθή ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ 

εηήζηεο εθζέζεηο πινπνίεζεο θαη λα πεξηιακβάλεη ηνπο ζηφρνπο πνπ αθνινπζνχλ θαη νη 

νπνίνη ζα αλαιχνληαη πεξαηηέξσ ζε «επί κέξνπο ζηξαηεγηθέο» πνπ ζα πεξηέρνπλ εηδηθέο 

δηαηάμεηο γηα δηαθνξεηηθνχο ηνκείο δξάζεο: 

  Υπεπάζπιζη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ και ηυν εςπυπαφκών κπαηών, κοινυνιών 

και αξιών 
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1. επηζεκαίλεη φηη ζηφρνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη ε πξνψζεζε ηεο εηξήλεο, ησλ 

αμηψλ ηεο θαη ηεο επεκεξίαο ησλ ιαψλ ηεο, κε ηελ ηαπηφρξνλε εγγχεζε ηεο αζθάιεηαο 

ησλ πνιηηψλ θαη ηνπ εδάθνπο ηεο· ηνλίδεη φηη ε εμσηεξηθή δξάζε ηεο Έλσζεο 

θαζνδεγείηαη απφ ηηο αξρέο πνπ δηαηππψλνληαη ζην άξζξν 21 ηεο ΔΔ· ππνγξακκίδεη 

φηη ε ΔΔ πξέπεη επνκέλσο λα εμαζθαιίζεη ηφζν ηελ εζσηεξηθή φζν θαη ηελ εμσηεξηθή 

αλζεθηηθφηεηά ηεο, ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα πξνλνεί, λα πξνιακβάλεη θαη λα επηιχεη ηηο 

πξνβιέςηκεο πξνθιήζεηο θαη απεηιέο θαη λα είλαη έηνηκε λα αλαιακβάλεη άκεζα δξάζε 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ απξφβιεπησλ θξίζεσλ, θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα 

αλαθάκπηεη απφ δηάθνξα είδε επηζέζεσλ θαη λα δηαθπιάηηεη ηελ αζθάιεηα ηνπ 

εθνδηαζκνχ ηεο ζε ελέξγεηα θαη πξψηεο χιεο, ιακβάλνληαο ηαπηφρξνλα ππφςε ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ επεηγφλησο, θαη 

αλαιακβάλνληαο εγεηηθφ ξφιν φζνλ αθνξά ηελ παγθφζκηα δξάζε γηα ην θιίκα θαη ηελ 

πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο· 

2. πηζηεχεη φηη γηα λα αληεπεμέιζεη ε ΔΔ ζε έλα κεηαιιαζζφκελν παγθφζκην πεξηβάιινλ, 

ε ζηξαηεγηθή ηεο πξέπεη λα επηθεληξσζεί: 

α. ζηνλ εληνπηζκφ θαη ζηελ ηεξάξρεζε ησλ απεηιψλ θαη ησλ πξνθιήζεσλ· 

β. ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ απαληήζεσλ πνπ πξέπεη λα δνζνχλ· 

γ. ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πφξσλ πνπ πξέπεη λα δηαηεζνχλ· 

3. ππνγξακκίδεη φηη ηα ζχλνξα θάζε θξάηνπο κέινπο απνηεινχλ ζχλνξα ηεο Έλσζεο θαη 

πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη σο ζχλνξα ηεο ΔΔ· 

4. πηζηεχεη φηη είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο λα εληνπηζηνχλ ηα φλησο θνηλά ζπκθέξνληα ζηελ 

εμσηεξηθή πνιηηηθή ησλ 28 θξαηψλ κειψλ, ζε θάζε πεξηνρή ηνπ θφζκνπ θαη ζε θάζε 

ζρεηηθφ πεδίν πνιηηηθήο· ηνλίδεη αθφκε φηη, εάλ θαηαζηνχλ νξαηά ηα ελ ιφγσ θνηλά 

ζπκθέξνληα, ζα εληζρπζεί απηνκάησο ζεκαληηθά ε ΔΔ σο παξάγνληαο ζηηο εμσηεξηθέο 

ππνζέζεηο· θαιεί ηελ ΤΔ/ΑΔ λα αλαζέζεη ζηελ ΔΤΔΓ ηε ραξηνγξάθεζε απηψλ ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ζπκθεξφλησλ θαη ηε ζπκκεηνρή ζηνλ θαζνξηζκφ ζηξαηεγηθψλ θαη 

επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ απεπζείαο ζε ζπγθεθξηκέλα 

απνηειέζκαηα· 

5. πηζηεχεη φηη νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο είλαη o βαζηθφο ζηξαηεγηθφο εηαίξνο ηεο ΔΔ· 

ζεκεηψλεη φηη ε ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε ηεο ζα πξέπεη λα είλαη πην ελσκέλα θαη 

πξνεηνηκαζκέλα λα αλαιάβνπλ κεγαιχηεξν κεξίδην επζχλεο γηα ηε ζπιινγηθή 

αζθάιεηα θαη ηελ ππεξάζπηζε ηνπ εδάθνπο ηνπο, βαζηδφκελα ιηγφηεξν ζηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο, ηδίσο ζηε γεηηνληθή πεξηνρή ηεο ΔΔ· ηνλίδεη φηη ε δηαηιαληηθή ζπκκαρία 

πξέπεη λα παξακείλεη θαίξην ζηήξηγκα ελφο βαζηζκέλνπ ζε θαλφλεο παγθφζκηνπ 

ζπζηήκαηνο· θαιεί, ζπλεπψο, ηελ ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε λα αλαβαζκίζνπλ ηηο ακπληηθέο 

ηθαλφηεηέο ηνπο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζνπλ ην επξχ θάζκα πνιηηηθψλ, 

ζηξαηησηηθψλ θαη πβξηδηθψλ απεηιψλ θαη θηλδχλσλ, ζε πιήξε ζπλέξγεηα κε ην NATO, 

θαη λα θάλνπλ πιήξε ρξήζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο φζνλ αθνξά 

ηελ Κνηλή Πνιηηηθή Αζθάιεηαο θαη Άκπλαο (ΚΠΑΑ)· 

6. παξνηξχλεη, θαηά ζπλέπεηα, ηελ ΔΔ λα εληζρχζεη ηε ζπλεθηηθή θαη δηαξζξσκέλε 

ζπλεξγαζία γηα ηελ έξεπλα ζηνλ ηνκέα ηεο άκπλαο, ηε βηνκεραληθή βάζε θαη ηελ άκπλα 

ζηνλ θπβεξλνρψξν, κέζσ ηεο ζπγθέληξσζεο θαη θνηλήο ρξήζεο ησλ πφξσλ θαη κέζσ 
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άιισλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεδίσλ, ψζηε λα επηηχρεη ηνλ ζπιινγηθφ ζηφρν ηεο δαπάλεο ηνπ 

2% ηνπ ακπληηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζηελ έξεπλα, θαη λα δξνκνινγήζεη έλα 

ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ηελ ίδηα πξφγξακκα ακπληηθήο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο, ζην 

επφκελν πνιπεηέο δεκνζηνλνκηθφ πιαίζην (ΠΓΠ)· πηζηεχεη φηη ν ξφινο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ Άκπλαο (ΔΟΑ) πξέπεη λα εληζρπζεί θαη νη πφξνη ηνπ λα 

απμεζνχλ, ψζηε λα κπνξέζεη λα δξάζεη πην απνηειεζκαηηθά· πηζηεχεη επίζεο φηη ηα 

θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα αλαιάβνπλ κεγαιχηεξν κεξίδην επζχλεο γηα ηελ αλάπηπμε 

επεηγφλησο αλαγθαίσλ επξσπατθψλ ηθαλνηήησλ θαη ηε ζπκβνιή ζηε ζηξαηεγηθή 

απηνλνκία ηεο ΔΔ, λα απμήζνπλ ηηο δαπάλεο ηνπο γηα ακπληηθή έξεπλα κέζσ ηνπ ΔΟΑ 

θαη λα εληζρχζνπλ ηελ Δπξσπατθή Σερλνινγηθή θαη Βηνκεραληθή Βάζε ζηνλ ηνκέα ηεο 

Άκπλαο (EDTIB), θαζψο θαη ηελ επξσπατθή αγνξά ζηνλ ηνκέα ηεο άκπλαο· δεηεί ηε 

δηαθαλέζηεξε θαη πην ππεχζπλε ρξήζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 

άκπλα απφ ηα θξάηε κέιε· θαιεί επίζεο ηα θξάηε κέιε λα δηαζθαιίζνπλ ηε δηάζεζε 

θαηάιιεισλ δπλαηνηήησλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

άξζξν 43 ηεο ΔΔ, κεηαμχ άιισλ θαη γηα ηηο ζπλαθείο εηξελεπηηθέο απνζηνιέο ηνπ 

ΟΖΔ· πηζηεχεη επηπιένλ, φηη πξέπεη λα βειηησζνχλ νη αληαιιαγέο κεηαμχ ησλ 

επξσπατθψλ ππεξεζηψλ πιεξνθνξηψλ θαη λα αλαπηπρζεί κηα πξαγκαηηθά επξσπατθή 

ηθαλφηεηα ζηνλ ηνκέα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ πξνβιέςεσλ, ππφ θαηάιιεινπο 

κεραληζκνχο επνπηείαο  

7. θαιεί ηελ ΑΔ/ΤΔ λα αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο ζαθήλεηαο φζνλ αθνξά 

ηε ξήηξα ακνηβαίαο άκπλαο πνπ πεξηέρεηαη ζην άξζξν 42 παξάγξαθνο 7 ΔΔ, θαη λα 

θαζνξίζεη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηεο, ψζηε ηα 

θξάηε κέιε λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αληαπνθξηζνχλ απνηειεζκαηηθά ζε πεξίπησζε 

ελεξγνπνίεζεο ηεο ξήηξαο απηήο· 

8. επηθξίλεη έληνλα ηελ Δπηηξνπή γηα ην γεγνλφο φηη δελ εθπιήξσζε εγθαίξσο ηα 

θαζήθνληα πνπ ηεο αλαηέζεθαλ απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνπ 2013, φζνλ αθνξά 

ηελ θαηάξηηζε ελφο ράξηε πνξείαο γηα έλα νινθιεξσκέλν θαζεζηψο αζθάιεηαο ηνπ 

εθνδηαζκνχ ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ, έλα πξνγξακκαηηζκέλν Πξάζηλν Βηβιίν γηα ηνλ 

έιεγρν ησλ βηνκεραληθψλ δπλαηνηήησλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο πνπ 

έρνπλ επαίζζεην ραξαθηήξα, ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαζψο θαη ησλ δηαθξαηηθψλ πσιήζεσλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο άκπλαο· 

9. επηζεκαίλεη ηελ απφθαζε (ΚΔΠΠΑ) 2015/1835 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 12εο Οθησβξίνπ 

2015· θαιεί ηνλ επηθεθαιήο ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ Άκπλαο θαη ηελ ΑΔ/ΤΔ λα 

ελεκεξψζνπλ ην Κνηλνβνχιην ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ελ ιφγσ απφθαζε 

ηνπ πκβνπιίνπ αληηθαηνπηξίδεη ηελ επαλεηιεκκέλα δηαηππσκέλε ζέζε ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ γηα ελίζρπζε ηνπ ΔΟΑ κέζσ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ζηειέρσζεο θαη 

ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηνπ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Έλσζεο  

10.  πηζηεχεη φηη θχξηνο ζηφρνο ζα πξέπεη λα είλαη ε ζηξνθή πξνο κφληκεο θνηλέο 

πνιπεζληθέο ζηξαηησηηθέο κνλάδεο, θνηλέο ακπληηθέο δπλάκεηο θαη πξνο ηε δηακφξθσζε 

κηαο θνηλήο ακπληηθήο πνιηηηθήο πνπ ζα πξέπεη ηειηθά λα νδεγήζεη ζε κηα Δπξσπατθή 

Ακπληηθή Έλσζε· δεηεί, ζηελ θαηεχζπλζε απηή, ηε δεκηνπξγία ελφο κφληκνπ 

ζηξαηησηηθνχ αξρεγείνπ ηεο ΔΔ γηα ηε βειηίσζε ησλ δπλαηνηήησλ ζηξαηησηηθήο 

δηαρείξηζεο θξίζεσλ θαη ηε δηαζθάιηζε ηνπ ζρεδηαζκνχ αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ 

αλαγθψλ θαη ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ δπλάκεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ· θαιεί ηα 
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θξάηε κέιε λα εληζρχζνπλ ηελ ακπληηθή ζπλεξγαζία ζε ζπιινγηθφ, ζε δηκεξέο θαη ζε 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν· ππνζηεξίδεη ηελ έγθξηζε ελφο Λεπθνχ Βηβιίνπ γηα ηελ άκπλα 

ηεο ΔΔ, ζηε βάζε ηεο παγθφζκηαο ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ· 

11. ζεσξεί φηη ε ηξέρνπζα ελεξγνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 42 παξάγξαθνο 7 ηεο ΔΔ πξέπεη λα 

ρξεζηκεχζεη σο θαηαιχηεο γηα ηελ απνδέζκεπζε ησλ δπλαηνηήησλ φισλ ησλ δηαηάμεσλ 

ηεο πλζήθεο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ άκπλα· 

12.  ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο ελίζρπζεο ηεο ζπλεξγαζίαο ΔΔ-ΝΑΣΟ, πνπ ζα πξέπεη λα 

εμαζθαιίδεη ηνλ ζπληνληζκφ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ, θαη ππνζηεξίδεη ηε δεκηνπξγία 

επξσπατθψλ ηθαλνηήησλ πνπ ζα εληζρχνπλ ην ΝΑΣΟ ζηνλ ηνκέα ηεο ππεξάζπηζεο ηνπ 

εδάθνπο θαη ζα είλαη ζε ζέζε λα δηεμάγνπλ απηφλνκα επηρεηξήζεηο παξέκβαζεο πέξαλ 

ησλ ζπλφξσλ ηεο ΔΔ· ηνλίδεη φηη ε ΚΠΑΑ ζα πξέπεη λα εληζρχεη ηνλ επξσπατθφ άμνλα 

ηνπ ΝΑΣΟ θαη λα δηαζθαιίδεη φηη ηα επξσπατθά κέιε ηεο ζπκκαρίαο αληαπνθξίλνληαη 

πξάγκαηη ζηηο δεζκεχζεηο ηνπο ζην πιαίζην ηνπ ΝΑΣΟ· εηζεγείηαη ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ 

ελλνηψλ ησλ κάρηκσλ κνλάδσλ ηεο ΔΔ θαη ηεο δχλακεο αληίδξαζεο ηνπ ΝΑΣΟ· 

ππελζπκίδεη φηη νη ζηξαηησηηθέο ζπλεηζθνξέο ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηελ αξρή ηεο 

αιιειεγγχεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ· 

13. ηνλίδεη φηη νη έιεγρνη ζηηο εμαγσγέο φπισλ απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηθήο αζθάιεηαο ηεο ΔΔ θαη πξέπεη λα δηέπνληαη απφ ηηο 

αξρέο πνπ θαηνρπξψλνληαη ζην άξζξν 21 ηεο ΔΔ, ηδίσο ηελ πξναγσγή ηεο 

δεκνθξαηίαο θαη ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, ηε δηαθχιαμε ηεο εηξήλεο, ηελ πξφιεςε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο δηεζλνχο αζθάιεηαο· ππελζπκίδεη φηη έρεη πνιχ 

κεγάιε ζεκαζία λα δηαζθαιηζζεί ε ζπλεθηηθφηεηα κεηαμχ ησλ εμαγσγψλ φπισλ θαη 

ηεο αμηνπηζηίαο ηεο ΔΔ σο ππέξκαρνπ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζε παγθφζκηα 

θιίκαθα· εθθξάδεη ηε βαζηά ηνπ πεπνίζεζε φηη ε απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ησλ 

νθηψ θξηηεξίσλ ηεο θνηλήο ζέζεο ζα ζπλέβαιιε ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο 

παγθφζκηαο ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ· 

14. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα ζεβαζηνχλ ηελ θνηλή ζέζε ζρεηηθά κε ηηο εμαγσγέο φπισλ θαη 

λα παχζνπλ ην εκπφξην φπισλ κε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ πιεξνχλ ηα παξαηηζέκελα 

θξηηήξηα· 

15. ππνζηεξίδεη ηελ πεξαηηέξσ εκβάζπλζε ηεο απνηειεζκαηηθήο δηαθπβέξλεζεο ζε 

παγθφζκηνπο θνηλνχο ηνκείο φπσο νη ζάιαζζεο, ν ελαέξηνο ρψξνο, ην δηάζηεκα θαη ν 

θπβεξλνρψξνο· 

16. επηζεκαίλεη φηη απμάλεηαη ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ε ηερλνινγία ζηηο θνηλσλίεο καο 

θαη φηη ε πνιηηηθή ηεο ΔΔ πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηαρείεο κεηαβνιέο ζην πεδίν 

ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο· ηνλίδεη ελ πξνθεηκέλσ ηνλ ζεκειηψδε εληζρπηηθφ ξφιν 

πνπ κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ ην δηαδίθηπν θαη νη ηερλνινγίεο ζηελ αλάπηπμε, ζηνλ 

εθδεκνθξαηηζκφ θαη ζηε ρεηξαθέηεζε ησλ πνιηηψλ αλά ηνλ θφζκν, θαη επηζεκαίλεη, 

θαηά ζπλέπεηα, ηε ζεκαζία πνπ έρεη ην έξγν ηεο ΔΔ γηα ηελ πξνψζεζε θαη ηε 

δηαθχιαμε ηνπ ειεχζεξνπ θαη αλνηθηνχ ραξαθηήξα ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηελ πξνζηαζία 

ησλ ςεθηαθψλ δηθαησκάησλ· 

17. ηνλίδεη φηη ε επίδξαζε ησλ ηερλνινγηψλ ζα πξέπεη επίζεο λα αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ 

παγθφζκηα ζηξαηεγηθή, θαζψο θαη ζε πξσηνβνπιίεο αζθάιεηαο ζηνλ θπβεξλνρψξν, ελψ 

ε βειηίσζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζα πξέπεη λα ελζσκαησζεί θαη λα 
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απνηειέζεη αλαπφζπαζην κέξνο φισλ ησλ πνιηηηθψλ θαη πξνγξακκάησλ ηεο ΔΔ, θαηά 

πεξίπησζε, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί ε πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ε 

πξνάζπηζε ηεο δεκνθξαηίαο, ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη ηεο ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο θαη 

ε εηξεληθή επίιπζε ησλ δηελέμεσλ· 

 Σηαθεποποίηζη ηηρ εςπύηεπηρ γειηονίαρ ηηρ Εςπώπηρ 

18.  πηζηεχεη φηη, αλ ε ΔΔ θηινδνμεί λα απνηειέζεη έλαλ πην απνηειεζκαηηθφ θαη αμηφπηζην 

παγθφζκην παξάγνληα, ζα πξέπεη λα αλαιάβεη κεγαιχηεξεο επζχλεο θαη λα επηδηψμεη λα 

θαιχςεη ην θελφ αζθάιεηαο ζηελ επξχηεξε γεηηνληθή πεξηνρή ηεο, θαζψο θαη λα 

δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ζηαζεξφηεηα θαη επεκεξία, ζηε βάζε ηνπ θξάηνπο 

δηθαίνπ θαη ηνπ ζεβαζκνχ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, θάηη πνπ θαη' αλάγθε 

πεξηιακβάλεη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ βαζχηεξσλ αηηίσλ ησλ ζεκεξηλψλ πνιέκσλ θαη 

ζπγθξνχζεσλ, ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ θαη ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο· 

19. είλαη πεπεηζκέλν φηη ε ΔΔ ζα πξέπεη λα δείμεη ηζρπξφηεξε πξνζήισζε ζηε δηπισκαηία 

απνθιηκάθσζεο, ηδηαίηεξα ζηε λφηηα γεηηνληθή πεξηνρή ηεο· πηζηεχεη φηη ε λέα 

ζηξαηεγηθή ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε ΔΔ ζα κπνξνχζε λα 

αμηνπνηήζεη ηελ πξφζθαηε ππξεληθή ζπκθσλία κε ην Ηξάλ θαη λα πξνσζήζεη πεξαηηέξσ 

ηελ νηθνδφκεζε εκπηζηνζχλεο θαη άιιεο ζρεηηθέο κε ηελ αζθάιεηα πεξηθεξεηαθέο 

ξπζκίζεηο, ίζσο αμηνπνηψληαο επίζεο ηελ εκπεηξία ηεο ΔΔ φζνλ αθνξά πεξηθεξεηαθέο 

ξπζκίζεηο αζθαιείαο, φπσο ε Δπηηξνπή γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηε πλεξγαζία ζηελ 

Δπξψπε (ΔΑΔ) θαη ζπκθσλίεο φπσο ε Σειηθή Πξάμε ηνπ Διζίλθη· 

20.  είλαη ηεο γλψκεο φηη, γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο εηξήλεο θαη γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο αλζξψπηλεο αζθάιεηαο, ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, ηνπ ζεβαζκνχ ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηνπ εθδεκνθξαηηζκνχ, ε ΔΔ ζα πξέπεη λα παξακείλεη 

ζηαζεξή ζηηο δεζκεχζεηο ηεο φζνλ αθνξά ηε δηεχξπλζε θαη ηελ νινθιήξσζε, 

βαζηδφκελε ζε πνιηηηθέο πνπ πξνσζνχλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηε δεκηνπξγία 

θνηλσληψλ ρσξίο απνθιεηζκνχο,  θαη λα ζπλερίζεη ηε ζπλεξγαζία κε πνιχ ζηελά 

ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ ρψξεο ζην πιαίζην ηεο πξφζθαηα αλαζεσξεκέλεο Δπξσπατθήο 

Πνιηηηθήο Γεηηνλίαο (ΔΠΓ)· ππελζπκίδεη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 49 ηεο ΔΔ, θάζε 

επξσπατθφ θξάηνο κπνξεί λα δεηήζεη λα γίλεη κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, εθφζνλ 

ηεξεί ηα θξηηήξηα ηεο Κνπεγράγεο, ηα νπνία είλαη θαζνξηζκέλα θαη κε 

δηαπξαγκαηεχζηκα, θαη ηηο αξρέο ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ησλ ζεκειησδψλ 

ειεπζεξηψλ, ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηνλνηήησλ, θαη 

εθφζνλ εγγπάηαη ην θξάηνο δηθαίνπ· ζεσξεί φηη ε ΔΔ ζα πξέπεη λα εκπιέθεηαη αλά 

πάζα ζηηγκή, κε ζπλεθηηθφηεηα θαη ζπλέπεηα, ηφζν ζηελ αλαηνιηθή φζν θαη ζηε λφηηα 

γεηηνληθή πεξηνρή ηεο· 

21.  πηζηεχεη αθξάδαληα φηη ε ηξέρνπζα πξνζθπγηθή θξίζε απαηηεί κηα ζθαηξηθή επξσπατθή 

πξνζέγγηζε θαη επείγνπζα ζπληνληζκέλε δξάζε, κε ρξήζε ηφζν εμσηεξηθψλ φζν θαη 

εζσηεξηθψλ κέζσλ· δεηεί λα εθαξκνζηεί κηα καθξνρξφληα ζηξαηεγηθή θαη κηα βηψζηκε 

δηαρείξηζε ηεο πνιηηηθήο γηα ην άζπιν, ηε κεηαλάζηεπζε θαη ηελ επαλεηζδνρή, 

βαζηζκέλε ζε θνηλέο αξρέο θαη ζηελ αιιειεγγχε θαη κε ηνλ δένληα ζεβαζκφ γηα ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηελ αζθάιεηα ησλ αλζξψπσλ· δεηεί ηελ ελίζρπζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο έλγθελ, ηεο επξσπατθήο ζπλνξηνθπιαθήο θαη αθηνθπιαθήο θαη ηεο 

Frontex· ζην πιαίζην απηφ, δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα πξνηείλεη απνηειεζκαηηθέο θαη 

βηψζηκεο ιχζεηο· πηζηεχεη φηη, ζηελ θαηεχζπλζε απηή, ε ΔΔ ζα πξέπεη λα πξνσζήζεη 
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κηα πεξηζζφηεξν πξαθηηθή θαη νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ηεο βνήζεηαο πξνο ηελ 

Αθξηθή, ηε Μέζε Αλαηνιή θαη ηηο επάισηεο θαη επηξξεπείο ζε πνιέκνπο ρψξεο θαη 

πεξηνρέο· 

22.  πηζηεχεη φηη ε ρσξίο απνθιεηζκνχο πνιπκεξήο δηπισκαηία ππφ ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ 

εγεζία ηεο ΑΔ/ΤΔ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επίιπζε ζπγθξνχζεσλ θαη ηε 

δηαρείξηζε θξίζεσλ, ηφζν ζηε γεηηνληθή πεξηνρή φζν θαη ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν· 

ηνλίδεη φηη είλαη αλαγθαίν λα αλαπηπρζνχλ πεξηζζφηεξν ε ζηξαηεγηθή θαζνδήγεζε, ε 

ζπλέπεηα θαη νη ζεηηθέο ζπλέξγεηεο κεηαμχ ησλ φιν θαη πην δηαζπλδεδεκέλσλ πνιηηηθψλ 

εμσηεξηθήο δξάζεο θαη ησλ εζσηεξηθψλ πνιηηηθψλ ζε επίπεδν ΔΔ, κέζα ζε θάζε θξάηνο 

κέινο θαη κεηαμχ ηεο ΔΤΔΓ θαη ηεο Δπηηξνπήο· 

  Ενίζσςζη ηηρ πολςμεπούρ παγκόζμιαρ διακςβέπνηζηρ 

23.  πηζηεχεη φηη ε ΔΔ ζα πξέπεη λα απνηειεί επνηθνδνκεηηθφ θαη αλζεθηηθφ παγθφζκην 

παξάγνληα κε πεξηθεξεηαθή εζηίαζε, εθνδηαζκέλν κε ηα αλαγθαία πνιηηηθά θαη 

ζηξαηησηηθά κέζα, θαη λα θηινδνμεί λα ζέηεη ηνπο θαλφλεο, ζπλεηζθέξνληαο ζηε 

δεκηνπξγία θαη ηελ ελίζρπζε ελφο απνηειεζκαηηθνχ πνιπκεξνχο ζπζηήκαηνο 

παγθφζκηαο δηαθπβέξλεζεο, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο ρξεζηήο 

δηαθπβέξλεζεο, ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ· ππνγξακκίδεη 

φηη ε ΚΠΑΑ απνηειεί ζεκαληηθφ κέζν πξφιεςεο θαη επίιπζεο θξίζεσλ·  

24. θαιεί ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε λα ζπλερίζνπλ ηελ ζπλνιηθή / 

ζπληνληζκέλε / νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζή ηνπο φζνλ αθνξά ηελ εμσηεξηθή δξάζε 

ηνπο, θαη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνλ άξξεθην δεζκφ κεηαμχ εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο 

αζθάιεηαο· ζην πιαίζην απηφ, θαιεί ηελ ΔΔ λα αλαπηχμεη ζπλέξγεηεο κεηαμχ 

αζθάιεηαο, αλάπηπμεο, εκπνξίνπ, αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο εμσηεξηθήο δξάζεο ηεο ΔΔ, θαη λα εληάμεη απηέο ηηο 

πνιηηηθέο ζην πιαίζην ηεο παγθφζκηαο ζηξαηεγηθήο ηεο· ηνλίδεη φηη είλαη αλαγθαίν λα 

εμαζθαιηζηεί πσο ε δξάζε ηεο ΔΔ ζην πεδίν ηνπ εκπνξίνπ ζπλεηζθέξεη επίζεο ζηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε κε δηάδνζε ησλ ππξεληθψλ φπισλ, ηελ 

πξνψζεζε ηεο εηξήλεο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ· 

25. ππελζπκίδεη ηνλ ζεκαληηθφ θαη δηαξθψο ζεκαληηθφηεξν ξφιν πνπ ζα δηαδξακαηίζεη ε 

ελεξγεηαθή αζθάιεηα γηα ηελ εζσηεξηθή αλάπηπμε ηεο ΔΔ θαη ηηο ζρέζεηο ηεο κε 

ηνπηθνχο, πεξηθεξεηαθνχο θαη δηεζλείο εηαίξνπο· δεηεί ηελ ηαρεία θαη πιήξε πινπνίεζε 

ησλ πέληε αμφλσλ ηεο Δλεξγεηαθήο Έλσζεο· ζεσξεί φηη είλαη πξνο ην ζηξαηεγηθφ 

ζπκθέξνλ ηεο ΔΔ λα αλαζέζεη ζηελ Δπηηξνπή δηθαίσκα απφ θνηλνχ δηαπξαγκάηεπζεο 

θαη ππνγξαθήο φισλ ησλ ζπκβάζεσλ γηα ηνλ ελεξγεηαθφ εθνδηαζκφ απφ ηξίηεο ρψξεο 

θαη ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο ζηηο ρψξεο απηέο· 

26. ηνλίδεη ηελ αλάγθε γηα πνιηηηθή βνχιεζε, ψζηε ηα θξάηε κέιε λα επηδεηθλχνπλ 

κεγαιχηεξε επειημία ζε ζέκαηα ΚΠΑΑ, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί πξαγκαηηθή ψζεζε ζην 

πεδίν απηφ· ππνζηεξίδεη ηε δεκηνπξγία ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Τπνπξγψλ Άκπλαο, θαζψο 

θαη ηε δηεμαγσγή ηαθηηθψλ ζπλφδσλ ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ κε ζέκα ηελ άκπλα· 

παξνηξχλεη ηα θξάηε κέιε πνπ ην επηζπκνχλ λα ζεζπίζνπλ κηα κφληκε δηαξζξσκέλε 

ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο άκπλαο (PESCO)· ηνλίδεη, ζην πιαίζην απηφ, ηελ αλάγθε 

ππέξβαζεο ησλ δηαξζξσηηθψλ πεξηνξηζκψλ πνπ ζπλδένληαη ηδίσο κε ηελ εθηίκεζε ησλ 

αλαγθψλ, ηηο ηθαλφηεηεο (ζηξαηησηηθέο θαη κε ζηξαηησηηθέο) θαη ηελ θνηλή 

ρξεκαηνδφηεζε· πηζηεχεη φηη ε ρξήζε ηεο PESCO θαη ηνπ άξζξνπ 44 ηεο ΔΔ 



 

RR\1090488EL.doc 13/26 PE572.905v02-00 

 EL 

απνηεινχλ ηηο πιένλ θαηάιιειεο ζεζκηθέο νδνχο γηα ηε ξεαιηζηηθή πξνψζεζε απηήο 

ηεο θνηλήο πνιηηηθήο·  

27.  ππνζηεξίδεη ηελ αξρή φηη ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ ζα πξέπεη λα αλαιάβνπλ δέζκεπζε 

ψζηε νη ακπληηθέο δαπάλεο ηνπο λα θηάζνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 2% ηνπ ΑΔγρΠ ηνπο έσο 

ην 2024, γηα λα επηηχρνπλ ηηο αλαγθαίεο θαη θαηάιιειεο ζηξαηησηηθέο θαη κε 

ζηξαηησηηθέο ηθαλφηεηεο, ψζηε λα πινπνηήζνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο ΚΔΠΠΑ/ΚΠΑΑ, κε 

παξάιιειε ελίζρπζε ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο κέζσ ηεο απφ θνηλνχ αλάπηπμεο θαη 

ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ αληζνηήησλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ· 

28. ηνλίδεη φηη είλαη αλαγθαίν λα εληζρπζεί ε ζπλεξγαζία κε παγθφζκηνπο θαη 

πεξηθεξεηαθνχο παξάγνληεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παγθφζκησλ απεηιψλ θαη 

πξνθιήζεσλ, έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί κηα παγθφζκηα ηάμε βάζεη θαλφλσλ· πηζηεχεη φηη 

ε ζχλδεζε, ζε φ,ηη αθνξά εηδηθά ηνκεαθά δεηήκαηα, κε ελδηαθεξφκελνπο 

πεξηθεξεηαθνχο παξάγνληεο επηηξέπεη ηε κεηάδνζε ησλ επξσπατθψλ αμηψλ θαη 

ζπκβάιιεη ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη αλάπηπμε· ππελζπκίδεη φηη ζπρλά νη 

παγθφζκηεο απεηιέο έρνπλ ηνπηθά αίηηα θαη φηη, σο εθ ηνχηνπ, ε ιχζε ηνπο απαηηεί ηε 

ζπκκεηνρή ηνπηθψλ παξαγφλησλ· ζεκεηψλεη φηη ε δεκηνπξγία ζηελφηεξσλ ζρέζεσλ κε 

κε θξαηηθνχο θνξείο, κε ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο θπβεξλήζεηο θαη ηελ θνηλσλία ησλ 

πνιηηψλ είλαη επίζεο θαίξηαο ζεκαζίαο γηα λα δηαζθαιηζηεί κηα νινθιεξσκέλε 

πξνζέγγηζε ζηηο παγθφζκηεο πξνθιήζεηο, φπσο ε αιιαγή ηνπ θιίκαηνο θαη ε 

ηξνκνθξαηία, θαζψο θαη φηη πξέπεη λα αλαζεσξεζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε ΔΔ 

νηθνδνκεί θαη νξίδεη ηηο εηαηξηθέο ζρέζεηο, νχησο ψζηε λα εληζρπζεί ε αίζζεζε 

θπξηφηεηαο ησλ εηαίξσλ θαη λα ελζσκαησζεί πεξαηηέξσ κηα πιεηνλνκεξήο πξνζέγγηζε· 

29.  πηζηεχεη φηη ε ζπλεξγαζία κε βαζηθνχο παγθφζκηνπο θαη πεξηθεξεηαθνχο παξάγνληεο - 

θξάηε, νξγαληζκνχο θαη ζεζκνχο - πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηηο ζεκειηψδεηο αξρέο θαη ηα 

ζηξαηεγηθά ζπκθέξνληα ηεο Έλσζεο, ζηνλ ζεβαζκφ ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ θαη ζε 

εμαθξηβσκέλνπο θνηλνχο ζηφρνπο θαη ζπκθέξνληα, ιακβάλνληαο ππφςε ην ζηξαηεγηθφ 

βάξνο ηνπο θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ γηα ζπκβνιή ζηελ αληηκεηψπηζε 

παγθφζκησλ απεηιψλ θαη πξνθιήζεσλ· πηζηεχεη φηη ηα έξγα ζηξαηεγηθήο 

ζπλδεζηκφηεηαο κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ θαίξην ξφιν ζηελ νηθνδφκεζε ζηελψλ θαη 

ζηαζεξψλ ζρέζεσλ κε ηνπο βαζηθνχο εηαίξνπο ηεο Δπξψπεο· 

30. δεηεί ηελ αλαβάζκηζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε πεξηθεξεηαθέο δπλάκεηο θαη πιαίζηα, ζε 

αλαδήηεζε βηψζηκσλ ζπλεξγεηψλ γηα ηελ εηξήλε, ηελ αζθάιεηα, ηελ πξφιεςε 

δηελέμεσλ θαη ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ, ηελ ελίζρπζε ηεο ππνζηήξημεο πξνο ρψξεο πνπ 

βξίζθνληαη ππφ έληνλε πίεζε ιφγσ πεξηθεξεηαθψλ θξίζεσλ, κεηαμχ άιισλ 

θαηαβάιινληαο πξνζπάζεηεο γηα ηελ νηθνδφκεζε αλζεθηηθψλ θαη ζηαζεξψλ ζεζκψλ θαη 

κηαο θνηλσλίαο ρσξίο απνθιεηζκνχο, ηελ αμηνπνίεζε ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ ηνκεαθψλ 

ζπκθσληψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αζθάιεηαο, ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο επεκεξίαο θαη 

ηελ εθαξκνγή ζθαηξηθψλ πεξηθεξεηαθψλ ζηξαηεγηθψλ· 

31. εθθξάδεη ιχπε γηα ην γεγνλφο φηη απηαξρηθά θαη θαηαπηεζηηθά θαζεζηψηα θαζίζηαληαη 

νινέλα πεξηζζφηεξν επηηπρεκέλα φζνλ αθνξά ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα ππνλνκεχνπλ ή λα 

εκπνδίδνπλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηελ αλάπηπμε, ηε δεκνθξαηία θαη ηε 

δηακφξθσζε κηαο ελεξγνχ θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ· παξνηξχλεη ηελ ΑΔ/ΤΔ λα εμεηάζεη 

απηή ηελ αξλεηηθή παγθφζκηα ηάζε ζην πιαίζην ηεο παγθφζκηαο ζηξαηεγηθήο· 

32. ζεκεηψλεη φηη ε επεκεξία ηεο Έλσζεο εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα παξακέλεη 
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θαηλνηφκνο θαη αληαγσληζηηθή θαη λα επσθειείηαη απφ κηα ηαρέσο εμειηζζφκελε 

παγθφζκηα νηθνλνκία· πηζηεχεη φηη ε ΔΔ πξέπεη λα αμηνπνηήζεη φια ηα εξγαιεία 

πνιηηηθήο ηεο κε ζπλεθηηθφ ηξφπν ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ επλντθέο εμσηεξηθέο 

ζπλζήθεο γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο· πηζηεχεη φηη ε ΔΔ 

πξέπεη λα είλαη έλαο δξαζηήξηνο θαη ελεξγφο παξάγνληαο, πνπ ζα πξνσζεί ειεχζεξν θαη 

δίθαην εκπφξην θαη επελδχζεηο, ηνπο αζθαιείο εκπνξηθνχο δηαχινπο θαη ηελ απμεκέλε 

πξφζβαζε ζηελ αγνξά ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν, θαη ζα δηαζθαιίδεη ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ 

παγθφζκηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, πξνσζψληαο πςειά πξφηππα ξχζκηζεο 

θαη δηαθπβέξλεζεο· 

33. ζεκεηψλεη φηη, γηα λα επηηεπρζνχλ νη παξαπάλσ ζηφρνη, ε ΔΔ πξέπεη λα εληζρχζεη ηε 

ζπλεξγαζία ηεο κε έλαλ κεηαξξπζκηζκέλν ΟΖΔ θαη λα επηδηψμεη λα επεξεάζεη θαη λα 

θαηεπζχλεη ηε δξάζε ζηα παγθφζκηα βήκαηα δηαιφγνπ γηα ηε δηαθπβέξλεζε ζηα πεδία 

φπνπ ζίγνληαη ηα ζηξαηεγηθά ζπκθέξνληα θαη ε αζθάιεηα ηεο ΔΔ, θαζψο θαη λα 

εκβαζχλεη ηηο εηαηξηθέο ζρέζεηο ηεο κε άιινπο παγθφζκηνπο θαη πεξηθεξεηαθνχο 

παξάγνληεο, λα δψζεη λέα πλνή ζηηο ζηξαηεγηθέο εηαηξηθέο ζρέζεηο ηεο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ κε λε θξαηηθνχο παξάγνληεο,  θαη λα ηηο κεηαηξέςεη ζε 

απνηειεζκαηηθά εξγαιεία πνιηηηθήο· πηζηεχεη φηη ε ΔΔ ζα πξέπεη επίζεο λα εληζρχζεη 

ηελ επξσπατθή δηπισκαηία, λα αλαβαζκίζεη ηηο επηρεηξεζηαθέο ηθαλφηεηέο ηεο γηα ηελ 

πξφιεςε ζπγθξνχζεσλ, λα ππνζηεξίδεη ηε δεκνθξαηία θαη ηελ εηξήλε, λα δηαρεηξίδεηαη 

θξίζεηο θαη λα νηθνδνκήζεη ζπκκαρίεο κέζσ ηεο δηακεζνιάβεζεο θαη ηνπ δηαιφγνπ, 

θαζψο θαη λα πξνσζήζεη θαη λα εληζρχζεη ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ· ελζαξξχλεη ηε 

βαζχηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΟΖΔ θαη κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ηεο 

Αθξηθαληθήο Έλσζεο, ζην πιαίζην επηρεηξήζεσλ ππνζηήξημεο ηεο εηξήλεο· ηνλίδεη φηη 

ζηηο πνιπκεξείο ιχζεηο πνπ ζπκθσλνχληαη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξν πξνζεγγίζεηο ζηελ επίιπζε ζπγθξνχζεσλ, κε ζεβαζκφ πξνο ηηο 

πνιιαπιέο δηαζηάζεηο πνπ πξέπεη λα θαιχπηνπλ νη ελ ιφγσ παξεκβάζεηο ζηνπο ηνκείο 

ηεο δηαηήξεζεο θαη επηβνιήο ηεο εηξήλεο, ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, ηεο αληηκεηψπηζεο 

ησλ γελεζηνπξγψλ αηηηψλ ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ·  

34. ππελζπκίδεη ηνλ θαίξην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε Έλσζε ζην πεδίν ηεο αλαπηπμηαθήο 

βνήζεηαο θαη δεηεί απφ ηα θξάηε κέιε λα ζεβαζηνχλ ηηο δεζκεχζεηο ηνπο γηα ηε δηάζεζε 

ηνπ 0,7 % ηνπ ΑΔγρΠ ηνπο ζηελ επίζεκε αλαπηπμηαθή βνήζεηα· δεηεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε λα πξνσζήζεη κηα πην πξαγκαηηζηηθή πξνζέγγηζε φζνλ αθνξά ηε 

βνήζεηα, ελζαξξχλνληαο ηελ παξνρή δεκνζηνλνκηθήο ζηήξημεο· θαιεί ηα θξάηε κέιε λα 

θαηαβάινπλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ψζηε λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο· 

35. ηνλίδεη φηη ε αλάπηπμε δελ είλαη εθηθηή ρσξίο αζθάιεηα, θαη νχηε ε αζθάιεηα ρσξίο 

αλάπηπμε· εθηζηά, ζην πιαίζην απηφ, ηελ πξνζνρή ζην γεγνλφο φηη ε αλαπηπμηαθή 

πνιηηηθή ηεο ΔΔ πξέπεη λα απνηειέζεη νπζηαζηηθή ζπληζηψζα ηεο παγθφζκηαο 

ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ γηα ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηθήο αζθάιεηαο· 

36. επηθξνηεί ηνλ ζηφρν ε λέα παγθφζκηα ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ ζε ζέκαηα εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο θαη πνιηηηθήο αζθάιεηαο λα είλαη νινθιεξσκέλε θαη λα βειηηψλεη ηε ζπλνρή 

κεηαμχ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ πνιηηηθψλ, θαζψο θαη ηνλ ζπληνληζκφ κεηαμχ ησλ 

ζεζκηθψλ νξγάλσλ θαη απηψλ κε ηα θξάηε κέιε· ππελζπκίδεη ηελ απνξξένπζα απφ ηε 

πλζήθε ππνρξέσζε λα γίλεηαη ζεβαζηή ε αξρή ηεο ζπλνρήο ηεο αλαπηπμηαθήο 
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πνιηηηθήο (ΑΠ) θαη λα απνθεχγνληαη νη αληηθάζεηο κεηαμχ αλαπηπμηαθψλ θαη κε 

αλαπηπμηαθψλ πνιηηηθψλ πνπ επηδξνχλ ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο· θαιεί, ζπλεπψο, ηα 

θξάηε κέιε θαη ηελ Δπηηξνπή λα ζεζπίζνπλ θαη λα εδξαηψζνπλ ζπζηήκαηα γηα ηνλ 

ζπληνληζκφ κεηαμχ ησλ αληίζηνηρσλ ππνπξγείσλ ηνπο, αθελφο, θαη κεηαμχ φισλ ησλ 

Δπηηξφπσλ, αθεηέξνπ, θαη λα εληάμνπλ πιεξέζηεξα ηα εζληθά θνηλνβνχιηα ζηε 

ζπδήηεζε γηα ηε ΑΠ· θαιεί επίζεο ηελ ΔΔ λα εθαξκφζεη έλαλ κεραληζκφ 

ζπληνληζκνχ κε ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ ελδερφκελσλ ζπλεπεηψλ ηεο πνιηηηθήο ζηνπο 

αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο, ηελ εμαξρήο ελζσκάησζε ησλ αλαπηπμηαθψλ πηπρψλ ζηηο 

πξσηνβνπιίεο πνιηηηθήο θαη ηε ζπζηεκαηηθφηεξε κέηξεζε ησλ επηπηψζεσλ θαη ηεο 

πξνφδνπ φζνλ αθνξά ηε ΑΠ· δεηεί, ζην πιαίζην απηφ, ηε ιήςε απνηειεζκαηηθψλ 

δηνξζσηηθψλ κέηξσλ ππέξ ησλ ζπκάησλ, ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε ηνπηθή δηθαηνδνζία 

θαηαθαλψο αδπλαηεί λα αληηκεησπίζεη πνιηηηθέο νη νπνίεο εθαξκφδνληαη απφ 

εμσηεξηθνχο θνξείο· 

37. εθθξάδεη ηθαλνπνίεζε γηα ην γεγνλφο φηη ε ζρέζε κεηαμχ εηξήλεο θαη αλάπηπμεο έρεη 

ζπκπεξηιεθζεί δεφλησο ζηελ λέα Αηδέληα 2030 θαη φηη, κε ηνλ ηξφπν απηφλ, 

ελζσκαηψζεθε ν ηφρνο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο (ΒΑ) αξηζ. 16 γηα ηελ εηξήλε θαη ηε 

δηθαηνζχλε· θαιεί ηελ ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε λα δψζνπλ πξνηεξαηφηεηα, κεηαμχ άιισλ, 

ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε ηνπ ΒΑ 16 (αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα, ρξεζηή δηαθπβέξλεζε, εηξήλε θαη νηθνδφκεζε δεκνθξαηίαο) θαη λα 

δηαζθαιίζνπλ φηη ηα ζέκαηα απηά ζα πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο 

ησλ εζληθψλ ελδεηθηηθψλ πξνγξακκάησλ (ΔΔΠ) ζην πιαίζην ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο 

αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο· 

38. δεηεί ηελ αλαζεψξεζε ηεο επξσπατθήο ζπλαίλεζεο γηα ηελ αλάπηπμε, πνπ ζα ζπκβάιεη 

ζεκαληηθά ζηε δηακφξθσζε κηαο επίθαηξεο θαη ζπλεθηηθήο παγθφζκηαο ζηξαηεγηθήο 

ηεο ΔΔ· ππνγξακκίδεη φηη ε αλαζεψξεζε απηή ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηηο λέεο 

παγθφζκηεο πξνθιήζεηο, λα αληηκεησπίδεη ην δήηεκα ηεο εθαξκνγήο ησλ ζηφρσλ 

βηψζηκεο αλάπηπμεο απφ ηελ ΔΔ θαη λα επηβεβαηψλεη ηηο ππνθείκελεο αμίεο, φπσο ν 

ζεβαζκφο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ (απνδίδνληαο ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηα 

δηθαηψκαηα ησλ πην επάισησλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ, φπσο ηα θνξίηζηα, νη γπλαίθεο 

θαη νη άλζξσπνη κε αλαπεξίεο), ε δεκνθξαηία θαη ην θξάηνο δηθαίνπ, αιιά θαη βαζηθέο 

αξρέο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνζπαζεηψλ, φπσο απηέο ηεο 

απηεμνχζηαο ράξαμεο αλαπηπμηαθψλ ζηξαηεγηθψλ απφ ηηο ρψξεο εηαίξνπο, ηεο 

δηεπξπκέλεο ινγνδνζίαο φζνλ αθνξά ηα εζληθά ζπζηήκαηα ησλ ρσξψλ εηαίξσλ θαη ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο ζηε βάζε ησλ αλαγθψλ, θαζψο θαη θξηηήξηα απφδνζεο ζηε βάζε 

ζηφρσλ βηψζηκεο αλάπηπμεο· επηκέλεη φηη ε Δπξσπατθή Έλσζε πξέπεη λα θαηαβάιεη 

θάζε πξνζπάζεηα γηα λα εληζρπζεί ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κεηαμχ φισλ ησλ 

παξαγφλησλ ηεο αλάπηπμεο, νχησο ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ πιήξσο νη δπλαηφηεηεο ηεο 

επξσπατθήο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο θαη λα επηηαρπλζεί ε πινπνίεζε ηεο αλαπηπμηαθήο 

αηδέληαο γηα ην 2030· 

39. ζεκεηψλεη κε αλεζπρία ηελ επηδείλσζε ηεο κε βησζηκφηεηαο ηνπ ρξένπο, ηφζν ζε 

αλαπηπγκέλεο φζν θαη ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο· δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα εληζρχζεη 

ηελ αξρή ηεο θνηλήο επζχλεο ησλ δαλεηνιεπηψλ θαη δαλεηζηψλ θαη ηελ θαιεί λα 

αθνινπζήζεη ζηελ πξάμε θαη λα πξνσζήζεη ηηο αξρέο ηεο Γηάζθεςεο ηνπ ΟΖΔ γηα ην 

εκπφξην θαη ηελ αλάπηπμε (UNCTAD) φζνλ αθνξά ηελ ππεχζπλε δαλεηνιεςία θαη 

δαλεηνδνζία, ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο πνιηηηθήο ηεο· δεηεί, ζην πιαίζην απηφ, απφ ηελ 

ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε ηεο, λα ζπκκεηάζρνπλ θαηά ηξφπν επνηθνδνκεηηθφ ζην έξγν ηνπ 
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ΟΖΔ κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο δηεζλνχο κεραληζκνχ αληηκεηψπηζεο ηνπ δεηήκαηνο 

ησλ θξαηηθψλ ρξεψλ· 

40. ζεσξεί ιππεξφ ην γεγνλφο φηη εμαθνινπζεί λα ιείπεη έλα θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη κεγάιεο εηαηξείεο ζπκκνξθψλνληαη κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζε ζρέζε κε ηα θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά πξφηππα, 

γεγνλφο ην νπνίν επηηξέπεη ζε νξηζκέλα θξάηε θαη εηαηξείεο λα ηα παξαθάκπηνπλ 

αηηκσξεηί· θαιεί ηελ ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζηηο εξγαζίεο ηνπ 

πκβνπιίνπ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ ΟΖΔ θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Πεξηβάιινλ φζνλ αθνξά κηα δηεζλή ζπλζήθε ψζηε λα 

θαηαζηνχλ νη ππεξεζληθέο εηαηξείεο ππφινγεο γηα παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ θαη θαηαζηξαηεγήζεηο ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνηχπσλ· 

41. ππνζηεξίδεη ηελ ηδέα ηνπ επαλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ ζρέζεσλ ηεο ΔΔ κε ηηο ρψξεο ηεο 

Αθξηθήο, ηεο Καξατβηθήο θαη ηνπ Δηξεληθνχ, κε ηελ ελίζρπζε κηαο πνιηηηθήο ηζφηηκσλ 

εηαίξσλ, κε ηνλ ζεβαζκφ ηνπ δεκνθξαηηθνχ πεξηζσξίνπ άζθεζεο πνιηηηθήο ησλ 

θπβεξλήζεσλ θπξίαξρσλ θξαηψλ γηα λα ιακβάλνπλ πνιηηηθέο απνθάζεηο πξνο φθεινο 

ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο, θαη κε ηελ αλαβάζκηζε ηεο αξρήο ηεο ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο θαη 

ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ σο ζεκειησδψλ ζηνηρείσλ ηεο κεηά ην Κνηνλνχ 

ζπκθσλίαο, θαζψο θαη κε ηελ απνηειεζκαηηθή ελίζρπζε ησλ ζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ 

αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ ηεο ΔΔ ζην πιαίζην ησλ πνιηηηθψλ ηεο γηα ην εκπφξην, ηελ 

αζθάιεηα, ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηε κεηαλάζηεπζε, γηα ηελ ακνηβαία ελδπλάκσζή 

ηνπο· δεηεί ηε ζέζπηζε επίζεκσλ εμνπζηψλ ειέγρνπ ζρεηηθά κε ην Δπξσπατθφ Σακείν 

Αλάπηπμεο, ελδερνκέλσο κέζσ δεζκεπηηθήο δηνξγαληθήο ζπκθσλίαο ζην πιαίζην ηνπ 

άξζξνπ 295 ηεο πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο· δεηεί κηα δίθαηε θαη θηιφδνμε εηαηξηθή 

ζρέζε ΔΔ-ΑΚΔ κεηά ην 2020, ε νπνία ζα βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο απηεμνχζηαο 

ράξαμεο πνιηηηθήο θαη ηνπ ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ κεηαμχ εηαίξσλ κε ίζα δηθαηψκαηα θαη 

ππνρξεψζεηο, ζα εζηηάδεη θαιχηεξα ζηηο θνηλέο πξνθιήζεηο θαη ηα θνηλά ζπκθέξνληα 

θαη ζα είλαη θαιχηεξα πξνζαξκνζκέλε πξνο ηνλ ζηφρν κηαο πξαγκαηηθήο αιιαγήο πνπ 

ζα αληηζηνηρεί ζηε βνχιεζε θαη ησλ δχν κεξψλ θαη ζηηο πξνθιήζεηο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ· θαιεί ηελ Δπξσπατθή Έλσζε λα πξνσζήζεη εξγαιεία γηα ην εκπφξην 

κε ηηο ρψξεο ΑΚΔ, θαη ηδίσο ηηο ζπκθσλίεο νηθνλνκηθήο εηαηξηθήο ζρέζεο (ΟΔ), κε 

ζηφρν κηα πξαγκαηηθή αιιαγή φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα θαη ηελ επεκεξία θαη ησλ δχν 

κεξψλ· 

42. ηνλίδεη φηη ε ΔΔ πξέπεη λα ζπλερίζεη θαη λα εληείλεη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο αλζεθηηθφηεηαο ζηηο γεηηνληθέο ρψξεο 

ηεο θαη ζηηο πεξηνρέο πνπ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηα ζπκθέξνληά ηεο· ππελζπκίδεη 

φηη νη ΜΜΔ απνηεινχλ ηηο θχξηεο πεγέο ζέζεσλ εξγαζίαο θαη φηη ε δηεπθφιπλζε ηνπ 

έξγνπ ηνπο έρεη επνκέλσο θαίξηα ζεκαζία γηα ηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο· 

43. θαιεί ηελ ΑΔ/ΤΔ, ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα δηακνξθψζνπλ έλαλ ζαθή 

ζχλδεζκν κεηαμχ ηεο παγθφζκηαο ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ θαη ηεο δνκήο θαη ησλ 

πξνηεξαηνηήησλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ, κεηαμχ άιισλ θαη κε ηελ αλαβάζκηζε 

ησλ ηδίσλ πφξσλ, ψζηε λα δηαηίζεληαη νη αλαγθαίνη πφξνη γηα ηελ πινπνίεζή ηεο θαη λα 

γίλεηαη ε θαιχηεξε δπλαηή ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ πξνυπνινγηζκψλ, κέζσ ηεο 

θαιχηεξεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο ζπληνληζκέλεο δξάζεο ζηα πεδία ηεο δηπισκαηίαο, ηεο 

αλάπηπμεο, ηνπ εκπνξίνπ, ηεο ελέξγεηαο θαη ηεο άκπλαο· 
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 Σςμμεηοσή – η ΕΕ, ηα εθνικά κοινοβούλια και οι εςπυπαίοι πολίηερ 

44. ηνλίδεη φηη ε παγθφζκηα ζηξαηεγηθή ζα πξέπεη λα αλαζεσξείηαη αλά πεληαεηία, 

ζπγρξφλσο κε ηελ αλάιεςε θαζεθφλησλ απφ ην λέν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ηε 

λέα Δπηηξνπή, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηφ λα επαιεζεχεηαη θαηά πφζνλ νη ζηφρνη θαη νη 

πξνηεξαηφηεηέο ηεο εμαθνινπζνχλ λα αληηζηνηρνχλ ζηηο απεηιέο θαη ζην ηξέρνλ 

πεξηβάιινλ αζθάιεηαο, θαη γηα λα κπνξεί ν λένο ΑΔ/ΤΔ λα ζπκκεηέρεη ζηελ 

αλαζεψξεζή ηεο· 

45. ηνλίδεη φηη νη ελέξγεηεο ηεο ΔΔ ππφθεηληαη ζηελ επνπηεία ηνπ Κνηλνβνπιίνπ· 

ππνγξακκίδεη φηη ην Κνηλνβνχιην ζα πξέπεη λα δηαδξακαηίδεη κείδνλα ξφιν ζηελ 

ηαθηηθή θαη ελδειερή παξαθνινχζεζε ηεο εμσηεξηθήο δξάζεο ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ 

ηεο ΔΔ θαη πηζηεχεη φηη ηα εζληθά θνηλνβνχιηα ζα κπνξνχζαλ λα ζπλδεζνχλ ζηελφηεξα 

κε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα παξαθνινχζεζεο· ππελζπκίδεη φηη ην Κνηλνβνχιην είλαη 

βαζηθφο εηαίξνο ηεο ΑΔ/ΤΔ ζηε δηακφξθσζε ησλ εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ ηεο ΔΔ θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ζεκεξηλψλ πξνθιήζεσλ, κεηαμχ άιισλ κέζσ παξαθνινχζεζεο ησλ 

ελεξγεηψλ εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ· δεηεί λα ππνβάιινληαη ζην Κνηλνβνχιην 

εηήζηεο εθζέζεηο πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο· 

46. πηζηεχεη  φηη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην πξέπεη λα δηαδξακαηίζεη πιήξσο ηνλ ξφιν ηνπ 

ζην πιαίζην ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο ΔΔ γηα ηελ πξφιεςε ζπγθξνχζεσλ· 

47. ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ησλ εζληθψλ θνηλνβνπιίσλ ζηε δηαδηθαζία 

κέζσ πην ελδειερνχο ειέγρνπ, απφ θνηλνχ κε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ζηε δηάξθεηα 

ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Γηαθνηλνβνπιεπηηθήο Γηάζθεςεο γηα ηελ ΚΔΠΠΑ/ΚΠΑΑ· 

48. δεηεί επηκφλσο απφ ηνπο ππεχζπλνπο ράξαμεο πνιηηηθήο ζηελ Δπξψπε λα 

επαηζζεηνπνηήζνπλ ηνπο πνιίηεο, ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, ηε βηνκεραλία θαη ηηο 

ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηα νθέιε πνπ ζα 

πξνζθέξεη έλα ηζρπξφηεξν πιαίζην γηα ηελ αζθάιεηα ηεο Δπξψπεο· 

49. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξφλ ςήθηζκα ζην πκβνχιην, ηελ 

Δπηηξνπή θαη ηελ Δπξσπατθή Τπεξεζία Δμσηεξηθήο Γξάζεο. 
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ΑΠΟΦΗ ΣΗ ΜΔΙΟΦΗΦΙΑ  

ζσεηικά με ηην ΕΕ ζε ένα μεηαλλαζζόμενο παγκόζμιο πεπιβάλλον – έναρ πιο 

ζςνδεδεμένορ, αμθιλεγόμενορ και ζύνθεηορ κόζμορ (2015/2272(INI)) 

 

Δπηηξνπή Δμσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ, εηζεγήηξηα: Sandra Kalniete  

 

Άπνςε ηεο κεηνςεθίαο πνπ θαηαηέζεθε απφ ηνπο βνπιεπηέο ηεο Οκάδαο GUE/NGL Sabine 

Lösing, νθία αθνξάθα, Σάθε Υαηδεγεσξγίνπ, Javier Couso Permuy 

 

ηελ έθζεζε απηή δειψλεηαη ε επηζπκία ε ΔΔ λα «ζέηεη ηνπο θαλφλεο» θαη δεηείηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ φια ηα κέζα πνιηηηθήο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ειεχζεξνπ εκπνξίνπ θαη ηε 

δηεχξπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηε αγνξά θαη λα αλαιεθζεί δξάζε γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ 

εθνδηαζκνχ ζε ελέξγεηα θαη πξψηεο χιεο. Τπνζηεξίδνληαη ε πεξαηηέξσ ζηξαηησηηθνπνίεζε, 

ε ζηξαηεγηθή απηνλνκία ηεο ΔΔ θαη ε ζηελφηεξε ζπλεξγαζία ηεο ΔΔ κε ην ΝΑΣΟ, ε 

Δπξσπατθή Σερλνινγηθή θαη Βηνκεραληθή Βάζε ζηνλ ηνκέα ηεο Άκπλαο (EDTIB) θαη ν 

ζηφρνο ηνπ ΝΑΣΟ γηα ηε δηάζεζε ηνπιάρηζηνλ ηνπ 2% ηνπ ΑΔγρΠ γηα ακπληηθέο δαπάλεο. 

ηελ έθζεζε ππνζηεξίδεηαη επίζεο ε ζπγρψλεπζε εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο αζθάιεηαο θαη 

ε εμάξηεζε ηεο εκπνξηθήο, ηεο αλαπηπμηαθήο θαη ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο απφ ηελ 

ΚΔΠΠΑ/ΚΠΑΑ. 

 
Δίκαζηε αληίζεηνη ζηελ έθζεζε, δηφηη: 

 

 δελ αληηθαηνπηξίδεη ηνλ αξλεηηθφ θαη θιηκαθνχκελν ξφιν ηεο ΔΔ ζηηο ηξέρνπζεο 

ζπγθξνχζεηο (αλαηνιηθή θαη λφηηα γεηηνλία)· 

 

 ππνζηεξίδεη ηε κφληκε δηαξζξσκέλε ζπλεξγαζία (PESCO), ηελ εκβάζπλζε ηεο ακπληηθήο 

ζπλεξγαζίαο θαη ηελ πεξαηηέξσ ζηξαηησηηθή ελνπνίεζε κέζσ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Οξγαληζκνχ Άκπλαο (ΔΟΑ) θαη δεηεί ηελ ελίζρπζε ηεο εληνιήο ηνπ θαη ηε δηάζεζε 

πεξηζζφηεξσλ πφξσλ ζηνλ ΔΟΑ  

 

 δεηεί λα απμεζνχλ νη δαπάλεο γηα ζηξαηησηηθή/ακπληηθή έξεπλα ζηελ EDTIB θαη ηελ 

ακπληηθή αγνξά ηεο ΔΔ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη ηζρπξφηαηε ππνζηήξημε ηνπ 

ζηξαηησηηθνβηνκεραληθνχ ζπκπιέγκαηνο·  

 

 δεηεί λα εληζρπζεί ε επξσπατθή πηέξπγα ηνπ ΝΑΣΟ θαη λα εθπιεξψζνπλ ηα θξάηε κέιε 

ηεο ΔΔ ηηο δεζκεχζεηο ηνπο απέλαληη ζην ΝΑΣΟ, ππνζηεξίδεη ηηο κάρηκεο κνλάδεο ηεο ΔΔ, 

ηε δχλακε αληίδξαζεο ηνπ ΝΑΣΟ θαη ηνλ ζπλδπαζκφ ηνπο, θαζψο θαη ηηο κφληκα 

επαλδξσκέλεο θνηλέο πνιπεζληθέο ζηξαηησηηθέο κνλάδεο· 

 

 ππνζηεξίδεη ηε δεκηνπξγία επξσπατθψλ ηθαλνηήησλ ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ θαη 

ζηξαηησηηθνχ αξρεγείνπ ηεο ΔΔ. 

 

Εεηάκε: 

- πιήξε (θαη ππξεληθφ) αθνπιηζκφ ζε επίπεδν ΔΔ θαη ζε παγθφζκην επίπεδν· 

- θακία ρξεκαηνδφηεζε ζηξαηησηηθήο δαπάλεο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ· 
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- φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο λα πεξηνξίδνληαη απζηεξά ζην πιαίζην ηνπ Καηαζηαηηθνχ 

Υάξηε ηνπ ΟΖΔ θαη ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ· 

- απζηεξά κε ζηξαηησηηθέο θαη εηξεληθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ επίιπζε δηελέμεσλ· 

- δηαρσξηζκφ ηεο ΔΔ απφ ην ΝΑΣΟ θαη δηάιπζε ηνπ ΝΑΣΟ. 
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ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

πξνο ηελ Δπηηξνπή Δμσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ ΔΔ ζε έλα κεηαιιαζζφκελν παγθφζκην πεξηβάιινλ – έλαο πην ζπλδεδεκέλνο, 

ακθηιεγφκελνο θαη ζχλζεηνο θφζκνο 

(2015/2272(INI)) 

πληάθηεο γλσκνδφηεζεο: Brian Hayes 

 

 

ΠΡΟΣΑΔΙ 

Ζ Δπηηξνπή Αλάπηπμεο θαιεί ηελ Δπηηξνπή Δμσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ, πνπ είλαη αξκφδηα επί 

ηεο νπζίαο, λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξφηαζε ςεθίζκαηφο ηεο ηηο αθφινπζεο πξνηάζεηο: 

1. ηνλίδεη φηη ε αλάπηπμε δελ είλαη εθηθηή ρσξίο αζθάιεηα, θαη νχηε ε αζθάιεηα ρσξίο 

αλάπηπμε· εθηζηά, ζην πιαίζην απηφ, ηελ πξνζνρή ζην γεγνλφο φηη ε αλαπηπμηαθή 

πνιηηηθή ηεο ΔΔ πξέπεη λα απνηειέζεη νπζηαζηηθή ζπληζηψζα ηεο ζπλνιηθήο ζηξαηεγηθήο 

ηεο ΔΔ ζε ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηθήο αζθάιεηαο· 

2. επηθξνηεί ηνλ ζηφρν ε λέα ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ ζε ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο 

θαη πνιηηηθήο αζθάιεηαο λα είλαη νινθιεξσκέλε θαη λα βειηηψλεη ηε ζπλνρή κεηαμχ 

εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ πνιηηηθψλ, θαζψο θαη ηνλ ζπληνληζκφ κεηαμχ ησλ ζεζκηθψλ 

νξγάλσλ θαη απηψλ κε ηα θξάηε κέιε· ππελζπκίδεη ηελ απνξξένπζα απφ ηε πλζήθε 

ππνρξέσζε λα γίλεηαη ζεβαζηή ε αξρή ηεο ζπλνρήο ηεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο (ΑΠ) 

θαη λα απνθεχγνληαη νη αληηθάζεηο κεηαμχ αλαπηπμηαθψλ θαη κε αλαπηπμηαθψλ πνιηηηθψλ 

πνπ επηδξνχλ ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο· θαιεί, ζπλεπψο, ηα θξάηε κέιε θαη ηελ 

Δπηηξνπή λα ζεζπίζνπλ θαη λα εδξαηψζνπλ ζπζηήκαηα γηα ηνλ ζπληνληζκφ κεηαμχ ησλ 

αληίζηνηρσλ ππνπξγείσλ ηνπο, αθελφο, θαη κεηαμχ φισλ ησλ Δπηηξφπσλ, αθεηέξνπ, θαη λα 

εληάμνπλ πιεξέζηεξα ηα εζληθά θνηλνβνχιηα ζηε ζπδήηεζε γηα ηε ΑΠ· θαιεί επίζεο ηελ 

ΔΔ λα εθαξκφζεη έλαλ κεραληζκφ ζπληνληζκνχ κε ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ ελδερφκελσλ 

ζπλεπεηψλ ηεο πνιηηηθήο ζηνπο αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο, ηελ εμαξρήο ελζσκάησζε ησλ 

αλαπηπμηαθψλ πηπρψλ ζηηο πξσηνβνπιίεο πνιηηηθήο θαη ηελ ζπζηεκαηηθφηεξε κέηξεζε 

ησλ επηπηψζεσλ θαη ηεο πξνφδνπ φζνλ αθνξά ηε ΑΠ· δεηεί, ζην πιαίζην απηφ, ηε ιήςε 

απνηειεζκαηηθψλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ ππέξ ησλ ζπκάησλ, ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε ηνπηθή 

δηθαηνδνζία δελ είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη πνιηηηθέο νη νπνίεο εθαξκφδνληαη απφ 

εμσηεξηθνχο θνξείο· 

3. εθθξάδεη ηθαλνπνίεζε γηα ην γεγνλφο φηη ε ζρέζε κεηαμχ εηξήλεο θαη αλάπηπμεο έρεη 
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ζπκπεξηιεθζεί δεφλησο ζηελ λέα Αηδέληα 2030 θαη φηη, κε ηνλ ηξφπν απηφλ, 

ελζσκαηψζεθε ν ηφρνο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο (ΒΑ) αξηζ. 16 γηα ηελ εηξήλε θαη ηε 

δηθαηνζχλε· θαιεί ηελ ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε λα δψζνπλ πξνηεξαηφηεηα, κεηαμχ άιισλ, 

ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε ηνπ ΒΑ 16 (αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα, ρξεζηή δηαθπβέξλεζε, εηξήλε θαη νηθνδφκεζε δεκνθξαηίαο) θαη λα 

δηαζθαιίζνπλ φηη ηα ζέκαηα απηά ζα πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο ησλ 

εζληθψλ ελδεηθηηθψλ πξνγξακκάησλ (ΔΔΠ) ζην πιαίζην ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο 

αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο· 

4. ππνγξακκίδεη φηη ε πινπνίεζε ησλ ηφρσλ Βηψζηκεο Αλάπηπμεο -θαη ηδίσο απηψλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ πξνψζεζε ηεο ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο, ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηεο 

δεκνθξαηίαο θαη ηεο δηθαηνζχλεο, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο, ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

αληζνηήησλ θαη ησλ θαηλνκέλσλ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

αλεξγίαο θαη ησλ εκπνδίσλ ζηε βηψζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

πξνο φθεινο φινπ ηνπ πιεζπζκνχ, ηε βειηίσζε ηεο πγείαο θαη ηεο παηδείαο, ηελ ηζφηεηα 

ησλ θχισλ θαη ηε ρεηξαθέηεζε ησλ γπλαηθψλ- ζπκβάιιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

βαζχηεξσλ αηηίσλ ησλ πξφζθαησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κεηαλάζηεπζε· 

ηνλίδεη , ζην πιαίζην απηφ, ηελ αλάγθε λα εληζρπζνχλ ηα κέζα ηεο αλαπηπμηαθήο 

ζπλεξγαζίαο θαη ηεο δηαηήξεζεο ηεο εηξήλεο θαη λα αλαπηπρζνχλ θαηλνηφκνη θαη 

επέιηθηνη κεραληζκνί ρξεκαηνδφηεζεο φπσο, γηα παξάδεηγκα, έλαο λένο εηδηθφο 

κεραληζκφο ρξεκαηνδφηεζεο έμσ απφ ηα ππάξρνληα κέζα αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο· 

θαιεί ηελ Δπξσπατθή Έλσζε λα εληζρχζεη ηνλ εγεηηθφ ηεο ξφιν ζηελ ππεξάζπηζε ησλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ αλαπηπζζνκέλσλ ρσξψλ· 

5. δεηεί ηελ επαλεμέηαζε ηεο επξσπατθήο ζπλαίλεζεο γηα ηελ αλάπηπμε, πνπ ζα ζπκβάιεη 

ζεκαληηθά ζηε δηακφξθσζε κηαο επίθαηξεο θαη ζπλεθηηθήο ζπλνιηθήο ζηξαηεγηθήο ηεο 

ΔΔ· ππνγξακκίδεη φηη κηα ηέηνηα αλαζεψξεζε ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηηο λέεο 

παγθφζκηεο πξνθιήζεηο, λα επηιχεη ην δήηεκα ηεο εθαξκνγήο ησλ ζηφρσλ βηψζηκεο 

αλάπηπμεο απφ ηελ ΔΔ θαη λα επηβεβαηψλεη ηηο ππνθείκελεο αμίεο, φπσο ν ζεβαζκφο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ (απνδίδνληαο ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηα δηθαηψκαηα ησλ πην 

επάισησλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ, φπσο ηα θνξίηζηα, νη γπλαίθεο θαη νη άλζξσπνη κε 

αλαπεξία), ε δεκνθξαηία θαη ην θξάηνο δηθαίνπ, αιιά θαη βαζηθέο αξρέο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνζπαζεηψλ, φπσο απηέο ηεο απηεμνχζηαο 

ράξαμεο αλαπηπμηαθψλ ζηξαηεγηθψλ απφ ηηο ρψξεο εηαίξνπο, ηεο δηεπξπκέλεο ινγνδνζίαο  

φζνλ αθνξά ηα εζληθά ζπζηήκαηα ησλ ρσξψλ εηαίξσλ θαη ηεο δηαθνξνπνίεζεο ζηε βάζε 

ησλ αλαγθψλ, θαζψο θαη θξηηήξηα απφδνζεο ζηε βάζε ζηφρσλ βηψζηκεο αλάπηπμεο· 

επηκέλεη φηη ε Δπξσπατθή Έλσζε πξέπεη λα θαηαβάιεη θάζε πξνζπάζεηα γηα λα εληζρπζεί 

ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κεηαμχ φισλ ησλ παξαγφλησλ ηεο αλάπηπμεο, νχησο ψζηε λα 

αμηνπνηεζνχλ πιήξσο νη δπλαηφηεηεο ηεο επξσπατθήο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο θαη λα 

επηηεπρζεί ηαρχηεξα ε πινπνίεζε ηεο αλαπηπμηαθήο αηδέληαο γηα ην 2030· 

6. ζεκεηψλεη κε αλεζπρία ηελ αχμεζε ηεο κε βησζηκφηεηαο ηνπ ρξένπο ηφζν ζε 

αλαπηπγκέλεο φζν θαη ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο· δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα εληζρχζεη 

ηελ αξρή ηεο θνηλήο επζχλεο ησλ δαλεηνιεπηψλ θαη δαλεηζηψλ θαη ηελ θαιεί λα 

αθνινπζήζεη ζηελ πξάμε θαη λα πξνσζήζεη ηηο αξρέο ηεο Γηάζθεςεο ηνπ ΟΖΔ γηα ην 

εκπφξην θαη ηελ αλάπηπμε (UNCTAD) γηα ηελ ππεχζπλε δαλεηνιεςία θαη δαλεηνδνζία ζε 

φινπο ηνπο ηνκείο ηεο πνιηηηθήο ηεο· δεηεί, ζην πιαίζην απηφ, απφ ηελ ΔΔ θαη ηα θξάηε 

κέιε ηεο λα ζπκκεηάζρνπλ θαηά ηξφπν δεκηνπξγηθφ ζην έξγν ησλ ΖΔ κε ζηφρν ηε 

δεκηνπξγία ελφο δηεζλνχο κεραληζκνχ αληηκεηψπηζεο ηνπ δεηήκαηνο ησλ θξαηηθψλ 



 

PE572.905v02-00 22/26 RR\1090488EL.doc 

EL 

ρξεψλ· 

7. ζεσξεί ιππεξφ ην γεγνλφο φηη εμαθνινπζεί λα ιείπεη έλα θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη εηαηξείεο ζπκκνξθψλνληαη κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο ζε ζρέζε κε ηα θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά πξφηππα, γεγνλφο ην 

νπνίν επηηξέπεη ζε νξηζκέλα θξάηε θαη εηαηξείεο λα ηα παξαθάκπηνπλ αηηκσξεηί· θαιεί 

ηελ ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζηηο εξγαζίεο ηνπ πκβνπιίνπ 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ ΟΖΔ θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην 

Πεξηβάιινλ φζνλ αθνξά κηα δηεζλή ζπλζήθε ψζηε λα θαηαζηνχλ νη ππεξεζληθέο εηαηξείεο 

ππφινγεο γηα παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη θαηαζηξαηεγήζεηο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ πξνηχπσλ· 

8. ππνζηεξίδεη ηελ ηδέα ηνπ επαλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ ζρέζεσλ ηεο ΔΔ κε ηηο ρψξεο ηεο 

Αθξηθήο, ηεο Καξατβηθήο θαη ηνπ Δηξεληθνχ, κε ηελ ελίζρπζε κηαο πνιηηηθήο ηζφηηκσλ 

εηαίξσλ, κε ηνλ ζεβαζκφ ηνπ δεκνθξαηηθνχ πεξηζσξίνπ άζθεζεο πνιηηηθήο ησλ 

θπβεξλήζεσλ θπξίαξρσλ θξαηψλ γηα λα ιακβάλνπλ πνιηηηθέο απνθάζεηο πξνο φθεινο ηνπ 

πιεζπζκνχ ηνπο, θαη κε ηελ αλαβάζκηζε ηεο αξρήο ηεο ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο θαη ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ σο ζεκειησδψλ ζηνηρείσλ ηεο κεηά ην Κνηνλνχ ζπκθσλίαο, 

θαζψο θαη κε ηελ απνηειεζκαηηθή ελίζρπζε ησλ ζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ αλαπηπμηαθψλ 

ζηφρσλ ηεο ΔΔ ζην πιαίζην ησλ πνιηηηθψλ ηεο γηα ην εκπφξην, ηελ αζθάιεηα, ηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηε κεηαλάζηεπζε, γηα ηελ ακνηβαία ελδπλάκσζή ηνπο· δεηεί ηε 

ζέζπηζε επίζεκσλ εμνπζηψλ ειέγρνπ ζρεηηθά κε ην Δπξσπατθφ Σακείν Αλάπηπμεο, 

ελδερνκέλσο κέζσ δεζκεπηηθήο δηνξγαληθήο ζπκθσλίαο ζην πιαίζην ηνπ άξζξνπ 295 ηεο 

πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο· δεηεί κηα δίθαηε θαη θηιφδνμε εηαηξηθή ζρέζε ΔΔ-ΑΚΔ κεηά ην 

2020, πνπ ζα βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο απηεμνχζηαο ράξαμεο πνιηηηθήο θαη ηνπ ακνηβαίνπ 

ζεβαζκνχ κεηαμχ εηαίξσλ κε ίζα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο, ζα εζηηάδεη θαιχηεξα ζηηο 

θνηλέο πξνθιήζεηο θαη ηα θνηλά ζπκθέξνληα θαη ζα είλαη θαιχηεξα πξνζαξκνζκέλε πξνο 

ηνλ ζηφρν κηαο πξαγκαηηθήο αιιαγήο πνπ ζα αληηζηνηρεί ζηε βνχιεζε θαη ησλ δχν κεξψλ 

θαη ζηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ· θαιεί ηελ Δπξσπατθή Έλσζε λα πξνσζήζεη ηα 

κέζα ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ κε ηηο ρψξεο ΑΚΔ, θαη ηδίσο ηηο ζπκθσλίεο νηθνλνκηθήο 

εηαηξηθήο ζρέζεο (ΟΔ), κε ζηφρν κηα πξαγκαηηθή αιιαγή φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα 

θαη ηελ επεκεξία θαη ησλ δχν κεξψλ· 

9. πηζηεχεη φηη είλαη ζεκαληηθφ λα εληζρπζεί ν ξφινο ησλ αλαπηπζζνκέλσλ ρσξψλ ζε δηεζλή 

θφξνπκ, φπσο ν ΟΖΔ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί κηα δηθαηφηεξε εθπξνζψπεζε 

ζπκθεξφλησλ. 
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Κχξην Elmar BROK 

Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο AFET  

Βνπιεπηή ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

 

Θέμα: Έκθεζη ιδίαρ ππυηοβοςλίαρ ηηρ AFET ζσεηικά με ηην ΕΕ ζε ένα 

μεηαλλαζζόμενο παγκόζμιο πεπιβάλλον – έναρ πιο ζςνδεδεμένορ, αμθιλεγόμενορ 

και ζύνθεηορ κόζμορ: Μέπιμνα για ηη ζςνοσή μεηαξύ ηηρ ζςνολικήρ ζηπαηηγικήρ 

ηηρ ΕΕ για ηην αζθάλεια και ηηρ εμποπικήρ πολιηικήρ ηηρ 

 

Αμηφηηκε θχξηε Πξφεδξε, 

Σνλ Ηνχλην ηνπ 2015, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην δήηεζε απφ ηελ Αληηπξφεδξν ηεο 

Δπηηξνπήο/Ύπαηε Δθπξφζσπν ηεο Έλσζεο γηα ζέκαηα Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο 

Αζθάιεηαο (ΑΔ/ΤΔ) λα πξνεηνηκάζεη κηα παγθφζκηα ζηξαηεγηθή γηα ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή 

θαη ηελ πνιηηηθή αζθάιεηαο. Απηή ε παγθφζκηα ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη 

ζηξαηεγηθή θαζνδήγεζε ζηελ ΔΔ γηα ηνλ ηξφπν αληίδξαζήο ηεο ζηηο δξακαηηθέο αιιαγέο ζηηο 

παγθφζκηεο ππνζέζεηο πνπ έρνπλ ζπκβεί κεηά ηελ έγθξηζε ηεο Δπξσπατθήο ηξαηεγηθήο 

Αζθαιείαο, ην 2003. Πξνο ηνλ ζθνπφ απηφλ, ε ΑΔ/ΤΔ θ. Mogherini ελεξγνπνίεζε κηα 

πεξίνδν ζηξαηεγηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ, πνπ ζα πξέπεη λα θαηαιήμεη ζηελ έγθξηζε κηαο λέαο 

Παγθφζκηαο ηξαηεγηθήο Αζθάιεηαο ηεο ΔΔ, ηνλ Ηνχλην ηνπ 2016. 

Σνλ επηέκβξην ηνπ 2015, ε Δπηηξνπή Δμσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ (AFET), ηεο νπνίαο 

πξνεδξεχεηε, απνθάζηζε λα ζπλεηζθέξεη ζηνλ πξναλαθεξζέληα πξνβιεκαηηζκφ 

επεμεξγαδφκελε κηα έθζεζε ηδίαο πξσηνβνπιίαο γηα ην ζέκα απηφ, κε ηίηιν «Η ΕΕ ζε ένα 

μεηαλλαζζόμενο παγκόζμιο πεπιβάλλον – έναρ πιο διαζςνδεδεμένορ, αμθιλεγόμενορ και 

ζύνθεηορ κόζμορ» (εηζεγήηξηα: Sandra Kalniete (EPP, LV)), ηελ εθπφλεζε ηεο νπνίαο 

ελέθξηλε ε Γηάζθεςε ησλ Πξνέδξσλ Δπηηξνπψλ ζηηο 22 Οθησβξίνπ 2015. Γεδνκέλνπ φηη ε 

έθζεζε απηή αθνξά θπξίσο δεηήκαηα αζθάιεηαο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο AFET 

(θαη ηηο ζρεηηθέο ππνεπηηξνπέο ηεο), ε Δπηηξνπή Γηεζλνχο Δκπνξίνπ απνθάζηζε λα κε 

ζπληάμεη γλσκνδφηεζε γηα ηελ έθζεζε απηήλ. 

Ζ πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο ππνγξακκίδεη, ζην άξζξν 21, φηη ε ΔΔ πξέπεη λα κεξηκλά «για ηη 

ζςνοσή ηος ζςνόλος ηηρ εξωηεπικήρ ηηρ δπάζηρ ζηα πλαίζια ηων πολιηικών ηηρ ζηον ηομέα ηων 

εξωηεπικών ζσέζεων, ηηρ αζθάλειαρ, ηηρ οικονομίαρ και ηηρ ανάπηςξηρ». Ζ επηηξνπή ΗΝΣΑ 

έρεη πιήξε ζπλείδεζε ηεο ζεκαζίαο πνπ έρεη ε εμαζθάιηζε ηζρπξήο θαη ζπληνληζκέλεο 

πξνζέγγηζεο ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ ηεο εμσηεξηθήο δξάζεο ηεο ΔΔ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη 

φηη ε ζηελή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ επηηξνπψλ καο έρεη δσηηθή ζεκαζία γηα λα κπνξέζεη ην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην λα ζπλεηζθέξεη ζηε δηακφξθσζε κηαο ζπλνιηθήο πξνζέγγηζεο ηεο 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ.  
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Δίλαη πξνθαλέο φηη ππάξρνπλ ζηελέο δηαζπλδέζεηο κεηαμχ κηαο κειινληηθήο ζηξαηεγηθήο ηεο 

ΔΔ γηα ηελ αζθάιεηα - πνπ εκπίπηεη θπξίσο ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο επηηξνπήο AFET, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρεηηθψλ ππνεπηηξνπψλ ηεο - θαη ηεο εκπνξηθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ, 

πνπ εκπίπηεη θαηά θχξην ιφγν ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο επηηξνπήο ΗΝΣΑ. Ο θφζκνο έρεη αιιάμεη 

δξακαηηθά απφ ην 2003· επηπιένλ, νη εμσηεξηθέο ζρέζεηο ηεο ΔΔ έρνπλ επίζεο εμειηρζεί 

ζεκαληηθά απφ ηφηε πνπ εγθξίζεθε ε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο. Ζ πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο φρη 

κφλν ελίζρπζε ηηο εμνπζίεο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζε φ,ηη αθνξά ηελ εκπνξηθή 

πνιηηηθή ηεο ΔΔ, αιιά δηεχξπλε θαη ην πεδίν ηεο, ηδίσο κε ηε ζπκπεξίιεςε ησλ άκεζσλ 

μέλσλ επελδχζεσλ, πνπ έδσζε κεγαιχηεξν βάξνο ζηελ εκπνξηθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ, φζνλ 

αθνξά ηελ επίδξαζή ηεο ζηηο εμσηεξηθέο ζρέζεηο ηεο Έλσζεο. Οη θνξείο ιήςεο απνθάζεσλ 

ζην πιαίζην ηεο εκπνξηθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ ζπλεηδεηνπνηνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ηνλ 

αληίθηππφ ηεο ζηα παγθφζκηα δεηήκαηα αζθάιεηαο, φπσο δείρλεη, γηα παξάδεηγκα, ε πιένλ 

πξφζθαηε αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο κε ηίηιν «Εμπόπιο για όλοςρ - Ππορ μια πιο ςπεύθςνη 

πολιηική για ηο εμπόπιο και ηιρ επενδύζειρ
1
» ε νπνία, ηδίσο, ηνλίδεη ηνλ ξφιν πνπ κπνξεί λα 

δηαδξακαηίζεη ε εκπνξηθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηεο ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο. Πξφζθαηεο εκπνξηθέο 

πξσηνβνπιίεο, φπσο ε έγθξηζε επεηγφλησλ απηφλνκσλ εκπνξηθψλ κέηξσλ γηα ηε Γεκνθξαηία 

ηεο Σπλεζίαο
2
, δείρλνπλ φηη ε εκπνξηθή πνιηηηθή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, ππφ νξηζκέλεο 

πεξηζηάζεηο, γηα ηελ ππνζηήξημε ζηφρσλ ηεο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ γηα ηελ αζθάιεηα· 

ηαπηφρξνλα, κηα λέα ζηξαηεγηθή αζθάιεηαο ηεο ΔΔ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνεηνηκάζεη ην 

έδαθνο γηα ηελ αλάπηπμε πεξαηηέξσ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ επθαηξηψλ 

γηα ηελ ελίζρπζε ησλ εκπνξηθψλ ζρέζεσλ ηεο Έλσζεο. 

πλεπψο, ε εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη πνιηηηθή αζθάιεηαο ηεο ΔΔ, ζηελ νπνία ζπλεηζθέξεη ε 

επηηξνπή AFET κέζσ ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνχ έξγνπ ηεο, θαζψο θαη ε εκπνξηθή πνιηηηθή ηεο 

ΔΔ, γηα ηελ νπνία ε ΗΝΣΑ δξα σο ζπλλνκνζέηεο θαη ηελ νπνία δηακνξθψλεη κέζσ ηνπ 

θνηλνβνπιεπηηθνχ έξγνπ ηεο, ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη θαηά ηξφπν ακνηβαία εληζρπηηθφ 

θαη κε επίγλσζε ησλ κεηαμχ ηνπο δπλεηηθψλ ζπλεξγεηψλ. Χο Πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο ΗΝΣΑ, 

πξνηξέπσ ηελ επηηξνπή AFET λα έρεη θαηά λνπ ην ζηνηρείν απηφ θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο 

έθζεζήο ηεο πνπ ζα ζπκβάιεη ζηνλ πξνβιεκαηηζκφ γηα ηελ «παγθφζκηα ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ».  

Αλακέλσ πσο ζα ζπλερίζνπκε λα ζπλεξγαδφκαζηε γηα ηελ εμαζθάιηζε ζπλεθηηθφηεηαο ζηηο 

εμσηεξηθέο πνιηηηθέο ηεο ΔΔ, αλαπηχζζνληαο, θαηά ζπλέπεηα, πεξαηηέξσ ζπλέξγεηεο κεηαμχ 

ησλ δχν πεδίσλ πνιηηηθήο γηα ηηο νπνίεο είλαη αληίζηνηρα ππεχζπλεο νη δχν επηηξνπέο καο. 

 

Με εμαηξεηηθή εθηίκεζε, 

 

 

Bernd LANGE 

                                                 
1
 Δγθξίζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή ζηηο 14 Οθησβξίνπ 2015. 

2
 Ζ πξφηαζε απηή ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πηνζεηήζεθε (κε ηξνπνπνηήζεηο) απφ ηελ επηηξνπή ΗΝΣΑ ζηηο 25 

Ηαλνπαξίνπ 2016. 
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