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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

70. εκφράζει την ικανοποίησή του για 

την πρόταση της Επιτροπής να 

επανεξετάσει τον μηχανισμό συμβολής 

στη σταθερότητα και την ειρήνη (IcSP) για 

τη στήριξη δράσεων που διεξάγονται στο 

πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την 

ανάπτυξη ικανοτήτων προς στήριξη της 

ασφάλειας και της ανάπτυξης (CBSD), η 

οποία θα επιτρέψει στην ΕΕ να 

χρηματοδοτήσει τη δημιουργία 

ικανοτήτων και την ανθεκτικότητα και 

θα συμβάλει στην ενίσχυση των 

ικανοτήτων των χωρών εταίρων· 

ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή 

να εφαρμόσουν χωρίς καθυστέρηση την 

πρωτοβουλία CBSD, να βελτιώσουν την 

αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα 

των αποστολών ΚΠΑΑ και να 

διαμορφώσουν μια πιο ευέλικτη και 

ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΕΕ που 

θα αξιοποιεί τις συνέργειες στρατιωτικού 

και μη στρατιωτικού τομέα· 

70. εκφράζει την ικανοποίησή του για 

τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου με τα οποία ζητείται από το 

Συμβούλιο να εγκρίνει σύσταση μέχρι τον 

Ιούνιο του 2018 σχετικά με ένα νέο μέσο 

που θα καλύπτει όλες τις απαιτήσεις για 

την ανάπτυξη ικανοτήτων για την 

ασφάλεια και την ανάπτυξη (CBSD) μετά 

το 2020, το οποίο θα είναι σύμφωνο με το 

αίτημα του Κοινοβουλίου, όπως ορίζεται 

στην παράγραφο 47 του ψηφίσματός του 

της 22ας Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την 

Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση·         καλεί 

το Συμβούλιο να θεσπίσει αυτό το μέσο το 

2018· αποδοκιμάζει έντονα, στο πλαίσιο 

αυτό, την πρόταση της Επιτροπής σχετικά 

με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 230/2014 για τη θέσπιση 

μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα 

και την ειρήνη (IcSP) καθώς και τη 

διοργανική συμφωνία που συνήφθη επί 

του θέματος·   θεωρεί ότι η χρήση του 

κανονισμού IcSP είναι ασύμβατη με το 

δίκαιο της ΕΕ, ιδίως με τη νομολογία του 

Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

εκτιμά ότι μόλις ένα ειδικό μέσο 

θεσπισθεί από το Συμβούλιο ο 

κανονισμός IcSP θα πρέπει να 

μεταρρυθμιστεί και να καταργηθούν όλα 

τα στοιχεία ανάπτυξης ικανοτήτων για 

την ασφάλεια και την ανάπτυξη· 
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