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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. εκφράζει την ικανοποίησή του για 

την ενισχυμένη αμυντική συνεργασία 

μεταξύ των κρατών μελών και για τα 

μέτρα που έχουν ληφθεί για να αυξηθεί η 

στρατιωτική αυτονομία της ΕΕ, δηλαδή 

δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ενιαίου 

κέντρου επιχειρήσεων στις Βρυξέλλες για 

τις ευρωπαϊκές αποστολές στρατιωτικής 

εκπαίδευσης, καθώς και για την άρση των 

εμποδίων στην ανάπτυξη μάχιμων 

μονάδων της ΕΕ· πιστεύει ότι η καθιέρωση 

μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας 

(PESCO) για τα αμυντικά έργα και η 

συντονισμένη ετήσια επανεξέταση 

αμυντικών θεμάτων (CARD) θα 

βοηθήσουν τα κράτη μέλη να εμβαθύνουν 
την αμυντική συνεργασία τους και να 

δαπανούν αποτελεσματικότερα τους 

αμυντικούς προϋπολογισμούς τους· 

εκφράζει την ικανοποίησή του για την 

πρόταση της ΑΕ/ΥΕ για ένα ευρωπαϊκό 

μέσο για την ειρήνη και το νέο πλαίσιο για 

τις μη στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ, 

καθώς και για τη δέσμευση για 

προώθηση της στρατιωτικής 

κινητικότητας με σκοπό την αναβάθμιση 

της ευρωπαϊκής στρατηγικής 

25. απορρίπτει σθεναρά την 

ενισχυμένη αμυντική συνεργασία μεταξύ 

των κρατών μελών και για τα μέτρα που 

έχουν ληφθεί για να αυξηθεί η στρατιωτική 

αυτονομία της ΕΕ, δηλαδή δημιουργία 

ενός ευρωπαϊκού ενιαίου κέντρου 

επιχειρήσεων στις Βρυξέλλες για τις 

ευρωπαϊκές αποστολές στρατιωτικής 

εκπαίδευσης, καθώς και για την άρση των 

εμποδίων στην ανάπτυξη μάχιμων 

μονάδων της ΕΕ· πιστεύει ότι η καθιέρωση 

μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας 

(PESCO) για τα αμυντικά έργα και η 

συντονισμένη ετήσια επανεξέταση 

αμυντικών θεμάτων (CARD) θα 

οδηγήσουν στην περαιτέρω 

στρατιωτικοποίηση της Ένωσης και θα 

σημάνει την de facto ίδρυση της 

Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης· 

προειδοποιεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι με 

την PESCO θα ακυρωθεί ο υφιστάμενος 

κανόνας της ομοφωνίας στο Συμβούλιο 

κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την 

ΚΕΠΠΑ και την ΚΠΑΑ· υπενθυμίζει ότι, 

σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 2 

της ΣΕΕ, οι δαπάνες που οφείλονται σε 

ενέργειες που έχουν στρατιωτικές 
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αυτονομίας, μεταξύ άλλων μέσω της 

Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας 

Παρέμβασης· θεωρεί ότι η ανάπτυξη μιας 

ισχυρής αμυντικής βιομηχανίας ενισχύει 

την τεχνολογική ανεξαρτησία της ΕΕ, 

μεταξύ άλλων μέσω της προώθησης μιας 

ενιαίας αγοράς για προϊόντα ασφάλειας 

στον κυβερνοχώρο, για την οποία οι 

ικανότητες της ΕΕ πρέπει να αυξηθούν· 

συνέπειες ή συνέπειες στην άμυνα, δεν 

πρέπει να καταλογίζονται στον 

προϋπολογισμό της Ένωσης· απορρίπτει 

την πρόταση της ΑΕ/ΥΕ για ένα 

ευρωπαϊκό μέσο στήριξης της ειρήνης το 

οποίο θα καλύπτει όλες τις δαπάνες 

στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης, 

του εξοπλισμού και της μεταφοράς 

όπλων· 

Or. en 
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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· 

διαγράφεται 

Or. en 
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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 

28. απορρίπτει με έμφαση 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· τονίζει ότι η 

χρήση της ειδικής πλειοψηφίας θα 

αποτελούσε ένα ακόμη βήμα προς έναν 

πολιτικό και, μαζί με την PESCO, έναν 

στρατιωτικό ευρωπαϊκό πυρήνα· επικρίνει 

επίσης το γεγονός ότι, ταυτόχρονα, δεν 

έχει προβλεφθεί επέκταση των εξουσιών 

ελέγχου και εποπτείας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου· 
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μιας ευρύτερης συζήτησης σχετικά με τη 

χρήση της λήψης αποφάσεων κατά 

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 

 

 


