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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. εκφράζει ικανοποίηση σχετικά με το ενδιαφέρον των κρατών μελών για τη μόνιμη 
διαρθρωμένη συνεργασία (PESCO) μετά τη θέσπισή της με την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 
2017/2315 του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2017, όπως προκύπτει από τον 
σημαντικό αριθμό έργων που έχει εκπονήσει έως σήμερα το Συμβούλιο στο πλαίσιο της 
PESCO· ενθαρρύνει τα συμμετέχοντα κράτη μέλη να προωθήσουν αυτές τις εργασίες 
και να εστιάσουν στην ταχεία και αποτελεσματική υλοποίηση των εν λόγω έργων·

2. καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να ενισχύουν τη συνοχή μεταξύ 
όλων των μέσων και πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής ασφάλειας και 
άμυνας (ΚΠΑΑ), προκειμένου να επιτευχθεί ο απαιτούμενος βαθμός 
αποτελεσματικότητας όσον αφορά τη διασφάλιση της στρατηγικής αυτονομίας και της 
φιλοδοξίας στον προοδευτικό προσδιορισμό κοινής αμυντικής πολιτικής της Ένωσης, 
σύμφωνα με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

3. εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του για τις πολιτικές κατευθυντήριες 
γραμμές της Επιτροπής σχετικά με την αμυντική πολιτική, και ειδικότερα την ανάγκη 
για λήψη τολμηρών μέτρων για μια πραγματική Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση, καθώς 
και για μια ολοκληρωμένη και συνεκτική προσέγγιση της ασφάλειας της ΕΕ· ελπίζει ότι 
η δημιουργία μιας νέας Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικής Βιομηχανίας και Διαστήματος 
της Επιτροπής θα λειτουργήσει ως καταλύτης για την ενίσχυση της συνοχής στη 
δημιουργία αμυντικών δυνατοτήτων·

4. θεωρεί απαραίτητο να ενισχυθεί η πραγματική συμβολή των έργων PESCO στην 
επίτευξη των φιλοδοξιών της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, 
εξασφαλίζοντας αποτελεσματικά ότι τα συμμετέχοντα κράτη μέλη θα ενισχύσουν τη 
συνεργασία τους για τη σημαντική και φιλόδοξη ανάπτυξη δυνατοτήτων, και ότι 
υπάρχει συνοχή μεταξύ της ΕΕ και του ΝΑΤΟ όσον αφορά τις προτεραιότητες·

5. καλεί τα συμμετέχοντα κράτη μέλη να συνεχίσουν να διαθέτουν πόρους για τα έργα της 
PESCO, διασφαλίζοντας παράλληλα την ευθύνη και τη δέσμευση στις διαδικασίες 
συντονισμού και συνένωσης πόρων της PESCO·

6. καλεί το Συμβούλιο να καθορίσει αυστηρούς όρους για τη συμμετοχή τρίτων κρατών 
στα έργα της PESCO, σύμφωνα με το άρθρο 9 της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2017/2315 του 
Συμβουλίου· θεωρεί ότι οποιαδήποτε τέτοια συμμετοχή δεν θα πρέπει να απομακρύνει 
την PESCO από τους θεμελιώδεις στόχους της ως μέσου της ΚΠΑΑ της ΕΕ, τηρώντας 
παράλληλα τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Σύμφωνο Βορείου Ατλαντικού·

7. επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να διαδραματίζει εξέχοντα ρόλο στον έλεγχο 
και την εποπτεία της εφαρμογής και της αξιολόγησης της ΚΠΑΑ· αναμένει, στο 
πλαίσιο αυτό, ότι το Κοινοβούλιο θα ενημερωθεί και θα γνωμοδοτήσει πλήρως από τον 
Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής 
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας στο πλαίσιο της τρέχουσας στρατηγικής 
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επισκόπησης της πρώτης φάσης PESCO, η οποία λήγει το 2020.


