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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

24. πιστεύει ότι, παρά τη σημασία τους, 

η ήπια ισχύς και η δημιουργία θεσμών δεν 

μπορούν να αρκούν από μόνα τους για να 

επιδράσουν σε έναν κόσμο στον οποίο η 

πολιτική της ισχύος και η ωμή δύναμη 

είναι όλο και πιο σημαντικές· πιστεύει ότι 

η αποτελεσματικότητα της εξωτερικής 

πολιτικής της ΕΕ θα εξαρτηθεί εν τέλει, σε 

μεγάλο βαθμό, από τον αποτελεσματικό 

συνδυασμό εργαλείων σκληρής και ήπιας 

ισχύος, συμπεριλαμβανομένου του 

ανοικτού διαλόγου, από την ικανότητά της 

να δίνει το παράδειγμα και από τους 

πόρους και τις δυνατότητες που την 

στηρίζουν, συμπεριλαμβανομένων 

επαρκών χρηματοδοτικών πόρων, 

αποτελεσματικής πολυμερούς 

προσέγγισης, συνδυασμού ήπιας ισχύος 

και αξιόπιστης σκληρής ισχύος, 

συγκέντρωσης στρατιωτικών ικανοτήτων, 

και προθυμίας των κρατών μελών να 

εκχωρούν τη λήψη αποφάσεων στο 

πλαίσιο αυτό, καθώς και να συνεργάζονται 

με το ΝΑΤΟ και άλλες χώρες που 

συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις· 

24. πιστεύει ότι, παρά τη σημασία τους, 

η ήπια ισχύς και η δημιουργία θεσμών δεν 

μπορούν να αρκούν από μόνα τους για να 

επιδράσουν σε έναν κόσμο στον οποίο η 

πολιτική της ισχύος και η ωμή δύναμη 

είναι όλο και πιο σημαντικές· πιστεύει ότι 

η αποτελεσματικότητα της εξωτερικής 

πολιτικής της ΕΕ θα εξαρτηθεί εν τέλει, σε 

μεγάλο βαθμό, από τον αποτελεσματικό 

συνδυασμό εργαλείων σκληρής και ήπιας 

ισχύος, συμπεριλαμβανομένου του 

ανοικτού διαλόγου, από την ικανότητά της 

να δίνει το παράδειγμα χωρίς την 

εκτεταμένη γραφειοκρατία της ΕΥΕΔ, 

από μια αποτελεσματική πολυμερή 

προσέγγιση, συνδυασμό ήπιας ισχύος και 

αξιόπιστης σκληρής ισχύος, συγκέντρωση 

στρατιωτικών ικανοτήτων και προθυμία 

των κρατών μελών να εκχωρούν τη λήψη 

αποφάσεων στο πλαίσιο αυτό, καθώς και 

να συνεργάζονται με το ΝΑΤΟ και άλλες 

χώρες που συμμερίζονται τις ίδιες 

απόψεις· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

27. τονίζει ότι η ανάπτυξη νέων δομών, 

όπως ένα Συμβούλιο Ασφαλείας της ΕΕ, 

όπως υποστηρίζει η Καγκελάριος Μέρκελ 

και ο Πρόεδρος Μακρόν, και νέοι τρόποι 

για τον στενότερο συντονισμό εντός της 

ΕΕ και με τις διεθνείς αρχές, θα μπορούσε 

ενδεχομένως να διευκολύνει μια πιο 

αποτελεσματική διαδικασία λήψης 

αποφάσεων για την ΚΕΠΠΑ· θεωρεί ότι, 

παράλληλα με την ανάπτυξη των εν λόγω 

δομών, θα πρέπει να αναπτυχθούν 

μηχανισμοί για την υποβολή τους σε 

δημοκρατικό έλεγχο· 

27. τονίζει ότι η ανάπτυξη νέων δομών, 

όπως ένα Συμβούλιο Ασφαλείας της ΕΕ 

και νέοι τρόποι για τον στενότερο 

συντονισμό εντός της ΕΕ και με τις 

διεθνείς αρχές, θα μπορούσε ενδεχομένως 

να διευκολύνει μια πιο αποτελεσματική 

διαδικασία λήψης αποφάσεων για την 

ΚΕΠΠΑ· θεωρεί ότι, παράλληλα με την 

ανάπτυξη των εν λόγω δομών, θα πρέπει 

να αναπτυχθούν μηχανισμοί για την 

υποβολή τους σε δημοκρατικό έλεγχο, με 

αποφάσεις που θα λαμβάνουν τα κράτη 

μέλη με τον κανόνα της ομοφωνίας και με 

τη σύμφωνη γνώμη των εθνικών 

κοινοβουλίων· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

28. υποστηρίζει έναν διάλογο στο 

εσωτερικό της ΕΕ σχετικά με νέες δομές, 

μεταξύ άλλων και για την πρόταση που 

διατυπώθηκε από τον Πρόεδρο της 

Επιτροπής κ. Juncker στην ομιλία του για 

την κατάσταση της Ένωσης, στις 12 

Σεπτεμβρίου 2018, για μετάβαση σε 

ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία σε 

ορισμένους τομείς της ΚΕΠΠΑ, όπου 

σήμερα απαιτείται ομοφωνία από τις 

Συνθήκες, ιδίως σε ζητήματα 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κυρώσεων 

και μη στρατιωτικών αποστολών· 

ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 

διερευνήσουν με ποιον τρόπο μπορούν να 

ενεργούν πιο αποτελεσματικά στο πλαίσιο 

της ΚΕΠΠΑ και της ΚΠΑΑ· πιστεύει ότι 

η χρήση της ειδικής πλειοψηφίας θα 

επιτρέψει στην ΕΕ να ενεργεί πιο 

αποφασιστικά, γρήγορα και 

αποτελεσματικά· καλεί το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο να αναλάβει αυτή την 

πρωτοβουλία χρησιμοποιώντας τη ρήτρα 

γέφυρας (άρθρο 31 παράγραφος 3 της 

ΣΕΕ)· ενθαρρύνει το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο να εξετάσει το ενδεχόμενο 

επέκτασης της ειδικής πλειοψηφίας σε 

άλλους τομείς της ΚΕΠΠΑ στο πλαίσιο 

μιας ευρύτερης συζήτησης σχετικά με τη 

χρήση της λήψης αποφάσεων κατά 

διαγράφεται 
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πλειοψηφία για τις πολιτικές της ΕΕ· 

αναγνωρίζει την ανάγκη αναζήτησης 

δημιουργικών λύσεων για μελλοντική 

συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου 

στον τομέα της ΚΕΠΠΑ και της ΚΠΑΑ, 

λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές που 

ορίζονται στο ψήφισμά του, της 14 

Μαρτίου 2018, σχετικά με το πλαίσιο των 

μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ· 

Or. en 

 

 


