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42. θεωρεί ότι η ανάπτυξη μιας 

ισχυρής αμυντικής βιομηχανίας ενισχύει 

την τεχνολογική ανεξαρτησία της ΕΕ· 

ζητεί να διατεθούν οι απαιτούμενοι 

βιομηχανικοί και τεχνολογικοί πόροι για τη 

βελτίωση της ασφάλειας στον 

κυβερνοχώρο, μεταξύ άλλων με την 

προώθηση μιας ενιαίας αγοράς για 

προϊόντα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο· 

ζητεί σημαντική αύξηση των 

χρηματοδοτικών και ανθρώπινων πόρων 

που θα διατεθούν στα θεσμικά όργανα της 

ΕΕ, ώστε να αυξηθεί η ικανότητα 

ασφάλειας και άμυνας στον κυβερνοχώρο· 

τονίζει την ανάγκη να ενσωματωθεί η 

άμυνα στον κυβερνοχώρο στην εξωτερική 

δράση και την κοινή εξωτερική πολιτική 

και πολιτική ασφάλειας, καθώς και την 

ανάγκη για βελτίωση της ικανότητας 

εντοπισμού του κυβερνοεγκλήματος·  

42. θεωρεί ότι η ανάπτυξη μιας 

αποτελεσματικής αμυντικής βιομηχανίας 

ενισχύει την τεχνολογική ανεξαρτησία της 

ΕΕ· ζητεί να διατεθούν οι απαιτούμενοι 

βιομηχανικοί και τεχνολογικοί πόροι για τη 

βελτίωση της ασφάλειας στον 

κυβερνοχώρο, μεταξύ άλλων με την 

προώθηση μιας ενιαίας αγοράς για 

προϊόντα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο 

και σχετικούς αυστηρούς εξαγωγικούς 

κανόνες· ζητεί να καταστούν διαθέσιμοι 

χρηματοδοτικοί και ανθρώπινοι πόροι 
στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ώστε να 

αυξηθεί η ικανότητα ασφάλειας και η 

αντοχή από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο· 

τονίζει την ανάγκη να ενσωματωθεί η 

άμυνα στον κυβερνοχώρο στην εξωτερική 

δράση και την κοινή εξωτερική πολιτική 

και πολιτική ασφάλειας, καθώς και την 

ανάγκη για βελτίωση της ικανότητας 

εντοπισμού του κυβερνοεγκλήματος·  
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45. πιστεύει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να 

ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία για 

την κοινή άμυνα, προκειμένου να 

υπερασπιστεί τις κοινές της αξίες και 

αρχές και τη στρατηγική της αυτονομία· 
τονίζει τη σημασία της σχέσης μεταξύ 

εξωτερικής και εσωτερικής ασφάλειας, της 

καλύτερης χρήσης των πόρων και του 

ελέγχου του κινδύνου στην περιφέρεια της 

Ευρώπης· υπενθυμίζει ότι η σύνδεση 

μεταξύ ανάπτυξης και ασφάλειας αποτελεί 

βασική αρχή στην οποία στηρίζεται η 

προσέγγιση της Ένωσης όσον αφορά τις 

εξωτερικές κρίσεις και συγκρούσεις· καλεί 

τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν 

αποτελεσματικά το πλήρες δυναμικό της 

Συνθήκης της Λισαβόνας όσον αφορά την 

Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας 

(ΚΠΑΑ) και επιδοκιμάζει, στο πλαίσιο 

αυτό, το σχέδιο εφαρμογής για την 

ασφάλεια και την άμυνα· ενθαρρύνει την 

επανεξέταση της προσέγγισης που υιοθετεί 

η ΕΕ όσον αφορά τις μη στρατιωτικές 

αποστολές της ΚΠΑΑ, ώστε να 

εξασφαλιστεί ο ορθός σχεδιασμός, η 

εκτέλεση και η υποστήριξή τους· θεωρεί 

ότι οι δυνατότητες του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ), της μόνιμης 

διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO) και 

των μάχιμων μονάδων της ΕΕ θα πρέπει 

45. πιστεύει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να 

ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία για 

την κοινή άμυνα, προκειμένου να 

υπερασπιστεί τις κοινές της αξίες και 

αρχές· τονίζει τη σημασία της σχέσης 

μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής 

ασφάλειας, της καλύτερης χρήσης των 

πόρων και του ελέγχου του κινδύνου στην 

περιφέρεια της Ευρώπης· υπενθυμίζει ότι η 

σύνδεση μεταξύ ανάπτυξης και ασφάλειας 

αποτελεί βασική αρχή στην οποία 

στηρίζεται η προσέγγιση της Ένωσης όσον 

αφορά τις εξωτερικές κρίσεις και 

συγκρούσεις· καλεί τα κράτη μέλη να 

αξιοποιήσουν αποτελεσματικά το πλήρες 

δυναμικό της Συνθήκης της Λισαβόνας 

όσον αφορά την Κοινή Πολιτική 

Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) και 

σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, το σχέδιο 

εφαρμογής για την ασφάλεια και την 

άμυνα· ενθαρρύνει την επανεξέταση της 

προσέγγισης που υιοθετεί η ΕΕ όσον 

αφορά τις μη στρατιωτικές αποστολές της 

ΚΠΑΑ, ώστε να εξασφαλιστεί ο ορθός 

σχεδιασμός, η εκτέλεση και η υποστήριξή 

τους· θεωρεί ότι η μόνιμη διαρθρωμένη 

συνεργασία (PESCO) και οι μάχιμες 

μονάδες της ΕΕ θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται στο έπακρο· προτρέπει 

τα κράτη μέλη να παράσχουν πρόσθετη 
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να χρησιμοποιούνται στο έπακρο· 

προτρέπει τα κράτη μέλη να παράσχουν 

πρόσθετη χρηματοδότηση για τον σκοπό 

αυτό· 

χρηματοδότηση από τους εθνικούς 

αμυντικούς προϋπολογισμούς για τον 

σκοπό αυτό· 
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46. πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 

και τα κράτη μέλη της πρέπει να 

αναπτύξουν αποτελεσματική εξωτερική 

πολιτική και πολιτική ασφάλειας και να 

συνεργαστούν με το ΝΑΤΟ και άλλους 

διεθνείς εταίρους, τον ΟΗΕ, ΜΚΟ, 

υπερασπιστές των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και άλλους φορείς, σε 

ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, 

προκειμένου να προαχθεί η ειρήνη, η 

ευημερία και η σταθερότητα σε όλον τον 

κόσμο· επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να 

αυξηθεί η συνειδητοποίηση και η πολιτική 

δέσμευση για επείγουσα εφαρμογή μιας 

φιλόδοξης, αποτελεσματικής και 

δομημένης ΚΠΑΑ· προτρέπει το 

Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να αντιμετωπίσουν τα επικοινωνιακά 

προβλήματα της ΕΕ ενισχύοντας τη 

λογοδοσία και την προβολή της 

εξωτερικής δράσης της ΕΕ· καλεί τα κράτη 

μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να 

επιτύχουν αποτελέσματα, εφαρμόζοντας τη 

συνολική στρατηγική της ΕΕ και τα σχέδια 

της Επιτροπής για την βελτίωση της 

έρευνας και ανάπτυξης των δυνατοτήτων 

της ΕΕ στο πεδίο της άμυνας  

46. πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 

και τα κράτη μέλη της πρέπει να 

αναπτύξουν αποτελεσματική εξωτερική 

πολιτική και πολιτική ασφάλειας και να 

συνεργαστούν με το ΝΑΤΟ και άλλους 

διεθνείς εταίρους, τον ΟΗΕ, ΜΚΟ, 

υπερασπιστές των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και άλλους φορείς, σε 

ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, 

προκειμένου να προαχθεί η ειρήνη, η 

ευημερία και η σταθερότητα σε όλον τον 

κόσμο· επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να 

αυξηθεί η συνειδητοποίηση και η πολιτική 

δέσμευση για επείγουσα εφαρμογή μιας 

φιλόδοξης, αποτελεσματικής και 

δομημένης ΚΠΑΑ· προτρέπει το 

Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να αντιμετωπίσουν τα επικοινωνιακά 

προβλήματα της ΕΕ ενισχύοντας τη 

λογοδοσία και την προβολή της 

εξωτερικής δράσης της ΕΕ· καλεί τα κράτη 

μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να 

επιτύχουν αποτελέσματα, εφαρμόζοντας τη 

συνολική στρατηγική της ΕΕ και τα σχέδια 

της Επιτροπής για την βελτίωση της 

έρευνας και ανάπτυξης των δυνατοτήτων 

της ΕΕ στο πεδίο της άμυνας μέσω της 

από κοινού αξιοποίησης των σχετικών 

αμυντικών προϋπολογισμών κατά τρόπο 

ιδιαίτερο συνεργατικό και 
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αποτελεσματικό  
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47. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει 

ώστε στην πρότασή της για το επόμενο 

πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 

να αντανακλώνται πλήρως οι 

αυξανόμενες προκλήσεις όσον αφορά την 

ασφάλεια· θεωρεί ότι τόσο το μέγεθος όσο 

και η ευελιξία του προϋπολογισμού της 

ΚΕΠΠΑ πρέπει να ανταποκρίνονται στις 

προσδοκίες των πολιτών της ΕΕ σχετικά 

με τον ρόλο της ΕΕ ως φορέα ασφάλειας· 

επαναλαμβάνει ότι χρειάζεται ένα 

συνολικό όραμα για την πολιτική και τα 

μέσα της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας, το 

οποίο πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ 

άλλων εποικοδομητικό συντονισμό με το 

προτεινόμενο Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας· 

καλεί τα κράτη μέλη να επιδιώξουν την 

επίτευξη του στόχου της δαπάνης του 2 % 

του ΑΕΠ τους για αμυντικές δαπάνες και 

να δαπανούν το 20 % των αμυντικών 

προϋπολογισμών τους για εξοπλισμό που 

θεωρείται απαραίτητος από τον ΕΟΑ· 

υπενθυμίζει επίσης ότι κάθε νέα πολιτική 

θα πρέπει να υποστηρίζεται μέσω νέων 

πηγών χρηματοδότησης· σημειώνει ότι 

διάφορα κράτη μέλη δυσκολεύονται να 

διατηρήσουν ένα πολύ ευρύ φάσμα 

πλήρως λειτουργικών αμυντικών 

ικανοτήτων, κυρίως εξαιτίας 

δημοσιονομικών περιορισμών· ζητεί, ως 

47. θεωρεί ότι τόσο το μέγεθος όσο και 

η ευελιξία του προϋπολογισμού της 

ΚΕΠΠΑ πρέπει να ανταποκρίνονται στις 

προσδοκίες των πολιτών της ΕΕ σχετικά 

με τον ρόλο της ΕΕ ως φορέα ασφάλειας· 

επαναλαμβάνει ότι χρειάζεται ένα 

συνολικό όραμα για την πολιτική και τα 

μέσα της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας, το 

οποίο πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ 

άλλων εποικοδομητικό συντονισμό με το 

προτεινόμενο Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας 

μέσω της από κοινού αξιοποίησης των 

σχετικών αμυντικών προϋπολογισμών· 

καλεί τα κράτη μέλη να επιδιώξουν την 

επίτευξη του στόχου της δαπάνης του 20 % 

των αμυντικών προϋπολογισμών τους για 

εξοπλισμό που θεωρείται απαραίτητος από 

τον ΕΟΑ· επισημαίνει, επίσης, ότι κάθε 

νέα πολιτική θα πρέπει να υποστηρίζεται 

μέσω  χρηματοδότησης από εθνικούς 

αμυντικούς προϋπολογισμούς· σημειώνει 

ότι διάφορα κράτη μέλη δυσκολεύονται να 

διατηρήσουν ένα πολύ ευρύ φάσμα 

πλήρως λειτουργικών αμυντικών 

ικανοτήτων, κυρίως εξαιτίας 

δημοσιονομικών περιορισμών· ζητεί, πολύ 

αποτελεσματικότερη συνεργασία και 

συντονισμό όσον αφορά το ποιες 

ικανότητες θα πρέπει να διατηρηθούν, 

ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να 
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εκ τούτου, μεγαλύτερη συνεργασία και 

συντονισμό όσον αφορά το ποιες 

ικανότητες θα πρέπει να διατηρηθούν, 

ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να 

ειδικεύονται σε ορισμένες ικανότητες και 

να δαπανούν τους πόρους τους 

αποτελεσματικότερα· πιστεύει ότι η 

διαλειτουργικότητα αποτελεί βασικό 

στοιχείο για να καταστούν οι ένοπλες 

δυνάμεις των κρατών μελών πιο συμβατές 

και πιο ολοκληρωμένες· υπενθυμίζει ότι οι 

πιστώσεις για την ΚΕΠΠΑ 

αντιπροσώπευαν το 3,6 % των πιστώσεων 

ανάληψης υποχρεώσεων του τομέα 4 το 

2016 και το 0,2 % του συνολικού 

προϋπολογισμού της ΕΕ· εκφράζει τη 

δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το 

μέγεθος και η ανεπαρκής εκτέλεση των 

πιστώσεων, καθώς και οι συστηματικές 

μεταφορές από το κεφάλαιο της ΚΕΠΠΑ, 

αποκαλύπτουν την μόνιμη έλλειψη 

φιλοδοξίας της ΕΕ να ενεργεί ως 

παγκόσμιος παράγοντας· 

ειδικεύονται σε ορισμένες ικανότητες και 

να δαπανούν τους πόρους τους 

αποτελεσματικότερα· πιστεύει ότι η 

διαλειτουργικότητα αποτελεί βασικό 

στοιχείο για να καταστούν οι ένοπλες 

δυνάμεις των κρατών μελών πιο συμβατές 

και πιο ολοκληρωμένες· υπενθυμίζει ότι οι 

πιστώσεις για την ΚΕΠΠΑ 

αντιπροσώπευαν το 3,6 % των πιστώσεων 

ανάληψης υποχρεώσεων του τομέα 4 το 

2016 και το 0,2 % του συνολικού 

προϋπολογισμού της ΕΕ· εκφράζει τη 

δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το 

μέγεθος και η ανεπαρκής εκτέλεση των 

πιστώσεων, καθώς και οι συστηματικές 

μεταφορές από το κεφάλαιο της ΚΕΠΠΑ, 

αποκαλύπτουν την μόνιμη έλλειψη 

φιλοδοξίας της ΕΕ να ενεργεί ως 

παγκόσμιος παράγοντας· 

Or. en 

 

 


