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Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 9

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Άρθρο 9 διαγράφεται
Ανάπτυξη ικανοτήτων των στρατιωτικών 
φορέων προς στήριξη της ανάπτυξης και 

της ασφάλειας για την ανάπτυξη
1. Προκειμένου να συμβάλει στη βιώσιμη 
ανάπτυξη, η οποία απαιτεί την επίτευξη 
σταθερών και ειρηνικών κοινωνιών χωρίς 
αποκλεισμούς, η ενωσιακή βοήθεια που 
παρέχεται δυνάμει του Μηχανισμού 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο 
μιας ευρύτερης μεταρρύθμισης του τομέα 
της ασφάλειας ή για την ανάπτυξη των 
ικανοτήτων στρατιωτικών φορέων σε 
χώρες εταίρους, υπό τις εξαιρετικές 
περιστάσεις που ορίζονται στην 
παράγραφο 3, με σκοπό την υλοποίηση 
αναπτυξιακών δραστηριοτήτων και 
δραστηριοτήτων ασφάλειας για την 
ανάπτυξη. 
2. Η βοήθεια που παρέχεται δυνάμει του 
παρόντος άρθρου μπορεί να καλύπτει 
ειδικότερα την εφαρμογή προγραμμάτων 
ανάπτυξης ικανοτήτων για τη στήριξη 
της ανάπτυξης και της ασφάλειας για την 
ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της 
εκπαίδευσης, της καθοδήγησης και της 
παροχής συμβουλών, καθώς και την 
παροχή εξοπλισμού, τη βελτίωση των 
υποδομών και την παροχή υπηρεσιών 
άμεσα συνδεδεμένων με αυτήν τη 
βοήθεια. 
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3. Η βοήθεια σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο παρέχεται μόνον: 
α) εφόσον δεν είναι δυνατόν να 
πληρούνται οι απαιτήσεις για την 
ικανοποιητική επίτευξη των στόχων της 
Ένωσης δυνάμει του Μηχανισμού μέσω 
μη στρατιωτικών φορέων και εφόσον 
απειλείται η ύπαρξη λειτουργικών 
κρατικών θεσμών ή η προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών και οι κρατικοί 
θεσμοί δεν είναι σε θέση να 
αντιμετωπίσουν την απειλή αυτή· και 
β) εφόσον υπάρχει συναίνεση μεταξύ της 
ενδιαφερόμενης χώρας εταίρου και της 
Ένωσης ότι οι στρατιωτικοί φορείς έχουν 
καθοριστική σημασία για τη διατήρηση, 
τη δημιουργία ή την αποκατάσταση των 
απαραίτητων προϋποθέσεων για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, μεταξύ άλλων σε 
περιόδους κρίσης και σε επισφαλείς ή 
αποσταθεροποιημένες συγκυρίες και 
καταστάσεις. 
4. Η ενωσιακή βοήθεια δυνάμει του 
παρόντος άρθρου δεν χρησιμοποιείται για 
τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης 
ικανοτήτων στρατιωτικών φορέων για 
σκοπούς πέραν της υλοποίησης 
δραστηριοτήτων που αφορούν την 
ανάπτυξη και την ασφάλεια για την 
ανάπτυξη. Ειδικότερα, δεν 
χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση: 
α) των τακτικών στρατιωτικών δαπανών· 
β) της προμήθειας όπλων και 
πυρομαχικών ή οποιουδήποτε άλλου 
θανατηφόρου εξοπλισμού· 
γ) της εκπαίδευσης που έχει στόχο να 
συμβάλει ειδικά στο αξιόμαχο των 
ενόπλων δυνάμεων. 
5. Κατά τη σχεδίαση και την υλοποίηση 
μέτρων σύμφωνα με το παρόν άρθρο, η 
Επιτροπή προάγει την ανάληψη ιδίας 
ευθύνης της χώρας εταίρου. Επίσης, 
αναπτύσσει τα απαραίτητα στοιχεία και 
τις ορθές πρακτικές που απαιτούνται για 
τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη 
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διασφάλιση της βιωσιμότητας και της 
λογοδοσίας, και προάγει το κράτος 
δικαίου και τις πάγιες αρχές του διεθνούς 
δικαίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 208 ΣΛΕΕ αναφέρει σαφώς ότι πρωταρχικός στόχος της αναπτυξιακής βοήθειας 
είναι η μείωση και, μακροπρόθεσμα, η εξάλειψη της φτώχειας. Η εκτροπή αναπτυξιακών 
κονδυλίων για τη στήριξη του στρατού και ακόμη και η εξέταση του ενδεχομένου να ανατεθούν 
αναπτυξιακά καθήκοντα σε στρατιωτικούς παράγοντες δεν συνάδει με την ιδέα του μη 
στρατιωτικού μέσου ανάπτυξης και ανθρωπιστικής βοήθειας, που πρέπει να είναι οικουμενικό 
και αμερόληπτο.


