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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. επισημαίνει ότι, στο σημερινό παγκόσμιο περιβάλλον ασφάλειας, όπου ορισμένα έθνη 
υπαναχωρούν από την πολυμέρεια, αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής αυτονομίας 
της ΕΕ θα πρέπει να είναι η αυτόνομη ικανότητά της να εγγυάται την ασφάλεια των 
πολιτών της έναντι αυξανόμενου πλήθους απειλών, μεταξύ των οποίων ένοπλες 
συρράξεις σε κοντινές της περιοχές, κυβερνοεπιθέσεις και εκστρατείες 
παραπληροφόρησης, καθώς και η ενεργός προώθηση της ειρήνης, της σταθερότητας, 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στη γειτονία της και πέραν αυτής, 
αλλά και η προώθηση των αξιών της·

2. επισημαίνει ότι θα πρέπει αφενός να επιδειχθεί σεβασμός στις παραδόσεις 
στρατιωτικής ουδετερότητας ορισμένων κρατών μελών, αφετέρου να εξασφαλιστεί η 
στήριξη των πολιτών της ΕΕ, καθώς αποτελεί κρίσιμο έρεισμα για την πολιτική 
φιλοδοξία της αμυντικής πολιτικής της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με τις πλέον 
πρόσφατες δημοσκοπήσεις, τα τρία τέταρτα των πολιτών της ΕΕ τάσσονται υπέρ της 
αύξησης της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών σε θέματα ασφάλειας και άμυνας, 
άρα υποστηρίζουν μια κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας για τα κράτη μέλη, 
ποσοστό που παραμένει πάνω από το 70 % από το 2004·

3. σημειώνει ότι η Ένωση καθυστερεί να αντιδράσει και να προσαρμοστεί —σε πολιτικό, 
διπλωματικό και στρατιωτικό επίπεδο— στις νέες κρίσεις και σε αυτό το νέο διεθνές 
πλαίσιο· θεωρεί ότι, στον συγκεκριμένο τομέα της άμυνας, η πολιτική απροθυμία να 
τεθούν σε πλήρη εφαρμογή οι συμπαγείς διατάξεις που προβλέπονται από τις 
Ευρωπαϊκές Συνθήκες και τις πολυάριθμες ρυθμίσεις συνεργασίας μεταξύ των κρατών 
μελών έχουν εξασθενήσει την ικανότητα της Ένωσης να διαδραματίζει αποφασιστικό 
ρόλο στις εξωτερικές κρίσεις·

4. ζητεί να ληφθούν προοδευτικά μέτρα προς την κατεύθυνση μιας κοινής αμυντικής 
πολιτικής (άρθρο 42 παράγραφος 2 ΣΕΕ) και, εν τέλει, μιας κοινής άμυνας, και 
παράλληλα να ενισχυθούν οι προσεγγίσεις για την πρόληψη και την επίλυση των 
συγκρούσεων, μεταξύ άλλων με την αύξηση των χρηματοδοτικών, διοικητικών και 
ανθρώπινων πόρων που προορίζονται για διαμεσολάβηση, διάλογο, συμφιλίωση, 
οικοδόμηση της ειρήνης και άμεση αντιμετώπιση κρίσεων·

5. καλεί, ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να δεσμευτεί με αποφασιστικότητα στη 
μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης με σαφή χάρτη 
πορείας· παροτρύνει επίσης το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να μεταβεί από την ομοφωνία 
στην ειδική πλειοψηφία στους τομείς της ΚΕΠΠΑ και της ΚΠΑΑ, όπου το επιτρέπει η 
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων για μη 
στρατιωτικές αποστολές της ΚΠΑΑ· αναγνωρίζει επίσης ότι καμία χώρα δεν είναι σε 
θέση να αντιμετωπίσει μόνη της τις προκλήσεις σε επίπεδο ασφάλειας στην ευρωπαϊκή 
ήπειρο και το εγγύς της περιβάλλον·
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6. χαιρετίζει την εφαρμογή της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO), η οποία 
προβλέπεται στο άρθρο 42 παράγραφος 6 και στο άρθρο 46 ΣΕΕ, ως ένα πρώτο 
σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση και προς μια στενότερη συνεργασία στον 
τομέα της ασφάλειας και της άμυνας μεταξύ των κρατών μελών· επισημαίνει ότι τα 
κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να καλέσουν την Επιτροπή να συμμετάσχει στις 
διαδικασίες των έργων που σχετίζονται με την PESCO, σύμφωνα με τους εσωτερικούς 
κανόνες διακυβέρνησης·

7. χαιρετίζει τις πολιτικές κατευθύνσεις της ορισθείσας Προέδρου της Επιτροπής, von der 
Leyen, οι οποίες εντάσσονται σε μια «γεωπολιτική» διάσταση και τονίζουν ότι είναι 
αναγκαίο να αναληφθούν περαιτέρω τολμηρές δράσεις την επόμενη πενταετία για μια 
γνήσια Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση· επικροτεί επίσης την ανάληψη περαιτέρω 
δεσμεύσεων όσον αφορά την υλοποίηση του από μακρού αιτήματος του Κοινοβουλίου 
να δοθεί μεγαλύτερη θεσμική έμφαση στην άμυνα, με την πρόταση δημιουργίας ειδικής 
γενικής διεύθυνσης για τον σκοπό αυτόν·

8. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη ζήτησαν 
πρόσφατα τη σύσταση συμβουλίου ασφαλείας της ΕΕ με σκοπό τον συντονισμό των 
αμυντικών πολιτικών των κρατών μελών, ιδίως όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια και 
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, και την από κοινού ανάπτυξη της αμυντικής 
στρατηγικής της ΕΕ· φρονεί ότι, ειδικότερα, χρειάζεται να προσδιοριστεί περαιτέρω η 
θεσμική διάσταση της ιδέας αυτής και να διενεργηθεί εκτίμηση της προστιθέμενης 
αξίας της·

9. θεωρεί ότι μια Λευκή Βίβλος της ΕΕ για την ασφάλεια και την άμυνα θα αποτελούσε 
ουσιώδες στρατηγικό εργαλείο για την ενίσχυση της διακυβέρνησης στον τομέα της 
αμυντικής πολιτικής της ΕΕ και, στο πλαίσιο της προοδευτικής διαμόρφωσης της 
Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης, θα προέβλεπε στρατηγικό, μακροπρόθεσμο 
σχεδιασμό και θα επέτρεπε τον σταδιακό συγχρονισμό των κύκλων άμυνας σε όλα τα 
κράτη μέλη· καλεί το Συμβούλιο και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο 
Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας 
(ΑΠ/ΥΕ) να εκπονήσουν ένα τέτοιο εργαλείο, με σκοπό αυτό να συμπεριληφθεί, 
μεταξύ άλλων, στον σχεδιασμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), και με 
περαιτέρω στόχο να εξασφαλιστεί συνέπεια μεταξύ του σχεδίου εφαρμογής της 
συνολικής στρατηγικής της ΕΕ για την ασφάλεια και την άμυνα, της συντονισμένης 
ετήσιας επανεξέτασης στον τομέα της άμυνας (CARD) και της μόνιμης διαρθρωμένης 
συνεργασίας (PESCO)·

10. υπογραμμίζει ότι η Λευκή Βίβλος της ΕΕ θα πρέπει επίσης να περιγράφει πιθανά 
σενάρια για πιθανές μελλοντικές στρατιωτικές επιχειρήσεις και να εξετάζει τον τρόπο 
και τις συνθήκες υπό τις οποίες συντρέχουν επαρκείς και θεμιτοί λόγοι για την 
ανάπτυξη αποστολών ΚΠΑΑ με σκοπό την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης, 
ανθρωπιστικών κρίσεων και συγκρούσεων·

11. είναι της άποψης ότι το εργαλείο CARD θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί ώστε να 
προβλέπει μια πιο στρατηγική εφαρμογή σύμφωνα με την επικαιροποιημένη συνολική 
στρατηγική της ΕΕ· επισημαίνει ότι, για να αναπτυχθεί περαιτέρω η στρατηγική 
αυτονομία της ΕΕ που βασίζεται στην PESCO, θα απαιτηθεί η διεξαγωγή συζήτησης 
σχετικά με την κλίμακα των έργων που αναπτύσσονται υπό την αιγίδα της· επισημαίνει 
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ότι απαιτείται να αποσαφηνιστεί η αλληλεπίδραση ανάμεσα στις διάφορες 
πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της PESCO, ειδικότερα 
σε σχέση με έργα όπως η Ευρωπαϊκή Δύναμη Επέμβασης, το έθνος-πλαίσιο, η κοινή 
δύναμη ανάπτυξης ή το Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Σώμα, καθώς βασίζονται σε 
διαφορετικούς βαθμούς θεσμικής συνεργασίας·

12. τονίζει ότι βαθύτερη ολοκλήρωση στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας θα πρέπει 
να σημαίνει και περισσότερο δημοκρατικό έλεγχο μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου· 
επαναλαμβάνει, ως εκ τούτου, ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί ο ρόλος του 
Κοινοβουλίου στον τομέα αυτόν, συγκεκριμένα με τη σύσταση μιας αυτόνομης 
επιτροπής ασφάλειας και άμυνας, η οποία θα συμπληρώνεται από μεικτές 
διακοινοβουλευτικές συνεδριάσεις μεταξύ εκπροσώπων των εθνικών κοινοβουλίων και 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· καλεί τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να 
μεριμνήσουν για τη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων τους στη λήψη των 
αποφάσεων στον τομέα της ΚΠΑΑ·

13. υπενθυμίζει το άρθρο 44 ΣΕΕ, το οποίο προβλέπει συμπληρωματικές διατάξεις 
ευελιξίας και θεσπίζει τη δυνατότητα ανάθεσης της εκτέλεσης αποστολών διαχείρισης 
κρίσεων σε ομάδα κρατών μελών, τα οποία εκτελούν τις εν λόγω αποστολές εξ 
ονόματος της ΕΕ και υπόκεινται στον πολιτικό έλεγχο και τη στρατηγική καθοδήγηση 
της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής 
Δράσης·

14. επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαίο να αρθούν τα εμπόδια στην ανάπτυξη των μάχιμων 
μονάδων της ΕΕ και θεωρεί ότι η απαίτηση ομοφωνίας στο Συμβούλιο υπονομεύει τον 
ίδιο τον σκοπό των μονάδων αυτών, δηλαδή την ταχεία στρατιωτική αντίδραση σε 
αναδυόμενες κρίσεις και συγκρούσεις ανά τον κόσμο· πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να 
μετατραπούν οι εν λόγω μονάδες σε μόνιμες πολυεθνικές μονάδες, και ζητεί να 
ενσωματωθούν οι υφιστάμενες ευρωπαϊκές στρατιωτικές δομές στο θεσμικό πλαίσιο 
της ΕΕ·

15. τονίζει ότι η επικείμενη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης θα πρέπει να 
περιλαμβάνει προβληματισμούς για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης, 
ειδικότερα δε για την ανάγκη να συγκροτηθεί μια ευρωπαϊκή δύναμη επέμβασης με 
επαρκώς αποτελεσματικές αμυντικές ικανότητες για τη διατήρηση της ειρήνης και την 
πρόληψη των συγκρούσεων, καθώς και για την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας, 
σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και τις αποστολές που ορίζονται στο 
άρθρο 43 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ)·

16. προειδοποιεί για την ύπαρξη πληθώρας θεσμικών φορέων και επικαλύψεων στο 
αμυντικό περιβάλλον της ΕΕ· καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να προβληματιστούν 
σχετικά με τους δυνατούς τρόπους βελτίωσης του περιβάλλοντος, προκειμένου να γίνει 
πιο κατανοητό στους πολίτες, πιο λογικό και συνεκτικό από θεσμική άποψη, και πιο 
αποτελεσματικό·

17. καλεί το Συμβούλιο, υπό το φως της προοπτικής της αποχώρησης του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την ΕΕ, να εγκρίνει επειγόντως ρυθμίσεις για τη συμμετοχή τρίτων στην 
PESCO·

18. επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Ένωσης στο ΝΑΤΟ, που παραμένει βασικός πυλώνας 
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της κοινής μας ασφάλειας· σημειώνει, ωστόσο, ότι η στενή συνεργασία ανάμεσα στην 
ΕΕ και τους στενότερους συμμάχους της δεν θα πρέπει να εμποδίζει τη δημιουργία της 
Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης·

19. πιστεύει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό για την Ευρώπη να έχει ανταγωνιστική 
αμυντική βιομηχανία· προειδοποιεί ότι, παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί τα 
τελευταία χρόνια, όπως με το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον 
τομέα της άμυνας (EDIDP) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (ΕΤΑ), οι διαφορετικές 
εθνικές κανονιστικές διατάξεις, διαδικασίες αδειοδότησης και κατάλογοι ελέγχου των 
εξαγωγών, καθώς και η ελλιπής ανταλλαγή πληροφοριών, εξακολουθούν να αποτελούν 
τα βασικά εμπόδια στην οικοδόμηση μιας αληθινής και αποτελεσματικής ευρωπαϊκής 
αμυντικής βιομηχανίας·

20. υπογραμμίζει ότι στηρίζει τη δημιουργία αυτόνομης ικανότητας της ΕΕ όσον αφορά τη 
συλλογή πληροφοριών, η οποία θα πρέπει να ενισχύει τις κοινές προσπάθειες στον 
τομέα της ασφάλειας και να εξασφαλίζει διαλειτουργικότητα ανάμεσα στις εθνικές 
υπηρεσίες πληροφοριών· 

21. ζητεί να εξεταστεί ο ρόλος που θα πρέπει να διαδραματίσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Άμυνας στην προοδευτική διαμόρφωση μιας κοινής πολιτικής άμυνας της ΕΕ·

22. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας με τους 
απαραίτητους πόρους και την πολιτική στήριξη που θα του δώσουν τη δυνατότητα να 
διαδραματίσει ηγετικό και συντονιστικό ρόλο στην ΚΠΑΑ της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης ικανοτήτων, της έρευνας και των προμηθειών· 
επαναλαμβάνει την άποψή του ότι ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι με 
τη χρηματοδότηση των δαπανών προσωπικού και διαχείρισης του Οργανισμού από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης·

23. σημειώνει ότι η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής (άρθρο 42 παράγραφος 7 ΣΕΕ) 
επικεντρώνεται στις υποχρεώσεις των κρατών μελών (και όχι της ίδιας της ΕΕ), ενώ η 
ρήτρα αλληλεγγύης (άρθρο 222 ΣΛΕΕ) προβλέπει ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη της 
ενεργούν από κοινού, αλλά ότι και οι δύο ρήτρες εισάγουν δεσμευτικές υποχρεώσεις 
μεταξύ των κρατών μελών και αμφότερες ορίζουν λόγους για την άντληση όλων των 
διαθέσιμων μέσων, όταν αυτό ζητείται· θεωρεί, κατά συνέπεια, ότι απαιτούνται 
περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τους τρόπους ενεργοποίησης, εφαρμογής και 
αλληλοσύνδεσης αμφότερων των ρητρών, ειδικότερα δε στην περίπτωση κατά την 
οποία ο φορέας της απειλής είναι ασαφής·

24. επαναλαμβάνει ότι το άρθρο 42 παράγραφος 7 ΣΕΕ θεσπίζει ρήτρα αμοιβαίας 
συνδρομής στο πλαίσιο της συλλογικής ασφάλειας· υπογραμμίζει ότι το άρθρο 42 
παράγραφος 7 ΣΕΕ, επίκληση του οποίου έχει γίνει μόνο μία φορά μέχρι σήμερα, 
μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για την περαιτέρω ανάπτυξη της πολιτικής ασφάλειας 
και άμυνας της ΕΕ, οδηγώντας σε ισχυρότερες δεσμεύσεις από όλα τα κράτη μέλη· 
θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση του εν λόγω 
άρθρου, καθώς και οι ρυθμίσεις για την παροχή της απαιτούμενης συνδρομής, δεν 
έχουν καθοριστεί ποτέ με σαφήνεια· ζητεί να διεξαχθεί ανάλυση της εφαρμογής της 
ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής και να εκπονηθούν περαιτέρω κατευθυντήριες γραμμές 
για τη μελλοντική εφαρμογή της·
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25. επισημαίνει ότι η ρήτρα αλληλεγγύης (άρθρο 222 ΣΛΕΕ) προσφέρει επίσης στην 
Ένωση και τα κράτη μέλη τη δυνατότητα να παρέχουν συνδρομή σε κράτος μέλος που 
έχει δεχθεί τρομοκρατική επίθεση ή έχει πληγεί από φυσική ή ανθρωπογενή 
καταστροφή· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την κυβερνοασφάλεια, του 2013, «ένα ιδιαίτερα σοβαρό συμβάν ή επίθεση στον 
κυβερνοχώρο θα μπορούσε να συνιστά επαρκή λόγο για να επικαλεστεί ένα κράτος 
μέλος τη ρήτρα αλληλεγγύης της ΕΕ», δηλαδή το άρθρο 222 ΣΛΕΕ· υπενθυμίζει επίσης 
ότι η απόφαση 2014/415/ΕΕ του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τις 
ρυθμίσεις για την εφαρμογή από την Ένωση της ρήτρας αλληλεγγύης1 ορίζει ότι η 
ρήτρα αλληλεγγύης καλεί την Ένωση να κινητοποιεί όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή 
της, συμπεριλαμβανομένων των δομών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ· 
καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της ρήτρας 
αλληλεγγύης στο μέλλον.

1 ΕΕ L 192 της 1.7.2014, σ. 53.
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