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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, αναπόσπαστο μέρος 
της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ θα πρέπει να είναι η ανεξάρτητη ικανότητα να 
εγγυάται την ασφάλεια των πολιτών της·

2. επισημαίνει ότι η στήριξη των πολιτών της ΕΕ 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 
μιας κοινής πολιτικής των κρατών μελών όσον αφορά την άμυνα και την ασφάλεια, 
ποσοστό που παραμένει πάνω από το 70 % από το 2004·

3. 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·

4. σημειώνει ότι ορισμένα κράτη μέλη ζήτησαν πρόσφατα τη σύσταση Συμβουλίου 
Ασφαλείας της ΕΕ· φρονεί ότι η ιδέα αυτή πρέπει να προσδιοριστεί περαιτέρω προτού 
διενεργηθεί εκτίμηση της προστιθέμενης αξίας της·

5. θεωρεί ότι μια Λευκή Βίβλος της ΕΕ για την ασφάλεια και την άμυνα θα αποτελούσε 
ουσιώδες στρατηγικό εργαλείο για την ενίσχυση της διακυβέρνησης της αμυντικής 
πολιτικής της ΕΕ και για την προοδευτική πλαισίωση 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 την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) να εκπονήσουν ένα τέτοιο 
εργαλείο, με σκοπό αυτό να συμπεριληφθεί στον σχεδιασμό του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), μεταξύ άλλων, 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)·

6. 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·
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7. 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 ως 
απάντηση σε αναδυόμενες κρίσεις και συγκρούσεις ανά τον κόσμο·

8. τονίζει ότι η επικείμενη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης θα πρέπει να 
περιλαμβάνει προβληματισμούς για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης και, 
ειδικότερα, 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)·

9. 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·

10. επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Ένωσης στο ΝΑΤΟ, που παραμένει βασικός πυλώνας 
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·

11. 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· 

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

13. θεωρεί ότι είναι απολύτως απαραίτητες περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο 
ενεργοποίησης, εφαρμογής και αλληλοσυσχέτισης της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής 
(άρθρο 42 παράγραφος 7 ΣΕΕ) και της ρήτρας αλληλεγγύης [άρθρο 222 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)].


