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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας – ετήσια έκθεση
(2019/2135(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 
2013, της 26ης Ιουνίου 2015, της 15ης Δεκεμβρίου 2016, της 22ας Ιουνίου 2017, της 
28ης Ιουνίου 2018, της 14ης Δεκεμβρίου 2018 και της 20ής Ιουνίου 2019,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την Κοινή Πολιτική 
Ασφάλειας και Άμυνας της 25ης Νοεμβρίου 2013, της 18ης Νοεμβρίου 2014, της 
18ης Μαΐου 2015, της 27ης Ιουνίου 2016, της 14ης Νοεμβρίου 2016, της 18ης Μαΐου 
2017, της 17ης Ιουλίου 2017, της 25ης Ιουνίου 2018 και της 17ης Ιουνίου 2019,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο με τίτλο «Vision partagée, action commune : une Europe 
plus forte – Une stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union 
européenne», (Κοινό όραμα, κοινή δράση: Μια ισχυρότερη Ευρώπη – Μια συνολική 
στρατηγική για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) που παρουσίασε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της 
Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) στις 28 
Ιουνίου 2016,

– έχοντας υπόψη τις κοινές δηλώσεις στις οποίες προέβησαν οι Πρόεδροι του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής καθώς και ο Γενικός Γραμματέας του 
Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ), στις 8 Ιουλίου 2016 και στις 10 
Ιουλίου 2018,

– έχοντας υπόψη την κοινή δέσμη 42 προτάσεων που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Συμβούλιο του Βορείου Ατλαντικού στις 6 Δεκεμβρίου 
2016 και τις εκθέσεις προόδου της 14ης Ιουνίου και της 5ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά 
με την εφαρμογή τους, καθώς και τη νέα δέσμη 32 προτάσεων που εγκρίθηκε από τα 
δύο Συμβούλια στις 5 Δεκεμβρίου 2017,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο προβληματισμού σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής 
άμυνας, της 7ης Ιουνίου 2017,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Σεπτεμβρίου 2013 με τίτλο «Στρατιωτικές 
δομές της ΕΕ: τρέχουσα κατάσταση και μελλοντικές προοπτικές»1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με τη διαστημική 
στρατηγική για την Ευρώπη2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την Ευρωπαϊκή 

1 ΕΕ C 93 της 9.3.2016, σ. 144.
2 ΕΕ C 337 της 20.9.2018, σ. 11.
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Αμυντική Ένωση3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Μαρτίου 2017 με θέμα «Συνταγματικές, 
νομικές και θεσμικές επιπτώσεις μιας κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας: 
δυνατότητες που προσφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας»4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την εντολή για τον 
τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού 20185,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με τη στρατιωτική 
κινητικότητα6,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1092 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού προγράμματος 
βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, που αποσκοπεί στη στήριξη της 
ανταγωνιστικότητας και της καινοτόμου ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας της 
ΕΕ7,

– έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα της 18ης Απριλίου 2019 σχετικά με την 
πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας8,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 23ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή 
της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (με βάση την ετήσια έκθεση του 
Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την κοινή εξωτερική πολιτική 
και πολιτική ασφαλείας)9, της 13ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την ετήσια έκθεση για 
την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας10 και της 12ης Δεκεμβρίου 
2018 σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας11,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο με τίτλο «Implementation Plan on Security and Defence» 
(Σχέδιο εφαρμογής για την ασφάλεια και την άμυνα) που παρουσίασε η ΑΠ/ΥΕ στις 14 
Νοεμβρίου 2016,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Ιουνίου 2018 για τις σχέσεις ΕΕ-NATO12,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2016, σχετικά με 
το σχέδιο δράσης για την ευρωπαϊκή άμυνα (COM(2016)0950),

– έχοντας υπόψη τη νέα δέσμη μέτρων που παρουσίασε η Επιτροπή στις 7 Ιουνίου 2017, 
στο δελτίο Τύπου «Μια Ευρώπη που αμύνεται: Η Επιτροπή αρχίζει διάλογο για να 

3 ΕΕ C 224 της 27.6.2018, σ. 18.
4 ΕΕ C 263 της 25.7.2018, σ. 125.
5 ΕΕ C 334 της 19.9.2018, σ. 253.
6 Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA (2018)0498.
7 ΕΕ L 200 της 7.8.2018, σ. 30–43.
8 Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2019)0430.
9 ΕΕ C 224 της 27.6.2018, σ. 50.
10 ΕΕ C 369 της 11.10.2018, σ. 36.
11 Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2018)0514.
12 Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA (2018)0257.
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κινηθεί προς την κατεύθυνση μιας Ένωσης Ασφάλειας και Άμυνας»,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 14ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή 
της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας13, της 13ης Δεκεμβρίου 
2017 σχετικά με την ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής 
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας14 και της 12ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με την 
εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας15,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη στρατιωτική κινητικότητα, που 
δημοσιεύθηκε στις 28 Μαρτίου 2018,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την «Ενίσχυση της 
στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΟΗΕ-ΕΕ για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις και τη 
διαχείριση κρίσεων: προτεραιότητες 2019-2021» που εγκρίθηκαν στις 18 Σεπτεμβρίου 
2018,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A9-0000/2019),

Συνθήκες ασφάλειας που παρουσιάζουν διαρκή αβεβαιότητα και έλλειψη 
προβλεψιμότητας

1. σημειώνει τη διαρκή επιδείνωση του στρατηγικού περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με πληθώρα προκλήσεων που επηρεάζουν 
άμεσα ή έμμεσα την ασφάλεια των κρατών μελών και των πολιτών τους: ένοπλες 
συγκρούσεις στα ανατολικά και νότια σύνορα της ευρωπαϊκής ηπείρου, τζιχαντιστική 
τρομοκρατία, κυβερνοεπιθέσεις, ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές ροές, αυξανόμενες 
απειλές για τους φυσικούς πόρους, κλιματική αλλαγή, κ.λπ.·

2. θεωρεί ότι η αστάθεια και η έλλειψη προβλεψιμότητας στα σύνορα της Ένωσης και 
στην εγγύς περιοχή (Βόρεια Αφρική, Μέση Ανατολή, Ουκρανία, Καύκασο, Βαλκάνια, 
κ.λπ.) αντιπροσωπεύουν μία άμεση απειλή για την ασφάλεια της ηπείρου· υπογραμμίζει 
τον άρρηκτο σύνδεσμο μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής ασφάλειας·

3. διαπιστώνει ότι οι παγκόσμιοι παράγοντες (ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία) αλλά επίσης και ένας 
αυξανόμενος αριθμός περιφερειακών παραγόντων (Τουρκία, Ιράν, Σαουδική Αραβία...) 
λειτουργούν σε μια λογική προβολής ισχύος συνδυάζοντας μονομερείς διπλωματικές 
κινήσεις και αυξανόμενες στρατιωτικές δυνατότητες·

4. θεωρεί λυπηρό το ότι, σε αυτό το πλαίσιο, οι παράγοντες αυτοί καταστρατηγούν 
σκοπίμως, ή και επιχειρούν να καταστρέψουν τους πολυμερείς μηχανισμούς που είναι 
απαραίτητοι για τη διατήρηση της ειρήνης·

5. σημειώνει ότι η Ένωση έχει καθυστερήσει να αντιδράσει και να προσαρμοστεί σε 
πολιτικό, διπλωματικό και στρατιωτικό επίπεδο, στις νέες κρίσεις και το νέο διεθνές 
πλαίσιο· θεωρεί ότι, στον συγκεκριμένο τομέα της άμυνας, οι ανεπαρκείς επενδύσεις, η 

13 ΕΕ C 238 της 6.7.2018, σ. 89.
14 ΕΕ C 369 της 11.10.2018, σ. 47.
15 Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2018)0513.
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ανομοιογένεια αμυντικών ικανοτήτων και η έλλειψη διαλειτουργικότητας, όπως επίσης 
-κυρίως- η πολιτική απροθυμία να τεθούν σε εφαρμογή αυστηρές διατάξεις οι οποίες 
ωστόσο προβλέπονται από τις ευρωπαϊκές Συνθήκες, όπως και η ύπαρξη πολυάριθμων 
συνεργασιών μεταξύ κρατών μελών έχουν εξασθενήσει την ικανότητα της Ένωσης να 
διαδραματίσει έναν αποφασιστικό ρόλο στις εξωτερικές κρίσεις· αναγνωρίζει αφετέρου 
ότι καμία χώρα δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει μόνη της τις προκλήσεις σε επίπεδο 
ασφάλειας οι οποίες απειλούν την ευρωπαϊκή ήπειρο και το εγγύς της περιβάλλον·

6. χαιρετίζει, μέσα σε αυτό το δυσμενές και ευμετάβλητο πλαίσιο, την καθυστερημένη 
αλλά ειλικρινή συνειδητοποίηση των κοινών συμφερόντων σε θέματα ασφάλειας και 
την αυξανόμενη πολιτική βούληση των ευρωπαϊκών χωρών και των ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων να ενεργήσουν συλλογικά για την ασφάλειά τους αποκτώντας 
περισσότερα αυτόνομα μέσα δράσης·

7. είναι πεπεισμένο ότι η απάντηση της Ένωσης στις προκλήσεις στον τομέα της 
ασφάλειας βασίζεται πρωτίστως στην ενίσχυση της στρατηγικής της αυτονομίας·

Ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας

8. σημειώνει ότι η φιλοδοξία για ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία αναγνωρίστηκε για 
πρώτη φορά τον Ιούνιο 2016 από τους 28 αρχηγούς κρατών στο έγγραφο με τίτλο 
«Κοινό όραμα, κοινή δράση: Μια ισχυρότερη Ευρώπη – Μια συνολική στρατηγική για 
την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης» που 
παρουσίασε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος Ύπατη Εκπρόσωπος 
της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), στις 
28 Ιουνίου 2016·

9. εκτιμά πως η αρχή της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας βασίζεται στη δυνατότητα 
της Ένωσης να ενισχύει την ελευθερία της στους τομείς της αξιολόγησης, της λήψης 
αποφάσεων και της δράσης όταν το απαιτούν οι περιστάσεις για την υπεράσπιση των 
συμφερόντων και των αξιών της·

10. εκτιμά πως η ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία βασίζεται πρωτίστως στην ικανότητα 
της Ένωσης να αξιολογεί μια κατάσταση κρίσης και να λαμβάνει αποφάσεις με τρόπο 
αυτόνομο, που συνεπάγεται απαραιτήτως μια ανεξάρτητη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων, μηχανισμούς αξιολόγησης και ελευθερία ανάλυσης και δράσης· θεωρεί 
επίσης ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία θεμελιώνεται στην ικανότητα της 
Ένωσης να ενεργεί μόνη της όταν διακυβεύονται τα συμφέροντά της (σε θέατρα 
επιχειρήσεων τα οποία δεν θεωρούνται προτεραιότητας από τους ευρωπαίους εταίρους 
της) ή στο πλαίσιο υφιστάμενων συνεργασιών· θεωρεί τέλος, ότι η ευρωπαϊκή 
στρατηγική αυτονομία εγγράφεται σε ένα πολυμερές πλαίσιο το οποίο σέβεται τις 
δεσμεύσεις ενώπιον του ΟΗΕ, ενώ λειτουργεί συμπληρωματικά με τις συμμαχίες 
(ΝΑΤΟ) και τις εταιρικές σχέσεις στις οποίες συμμετέχουν τα περισσότερα κράτη 
μέλη· τονίζει ότι η στρατηγική αυτονομία δεν προδιαθέτει την Ένωση να δρα 
συστηματικά μόνη της, οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή·

11. είναι της άποψης ότι η επιβεβαίωση της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας εξαρτάται 
από την καθιέρωση ευρωπαϊκών συνεργασιών σε επίπεδο άμυνας στους τομείς της 
τεχνολογίας, της ανάπτυξης ικανοτήτων, της βιομηχανίας και των επιχειρησιακών 
δυνατοτήτων· θεωρεί ότι μόνο με συγκεκριμένες και ευέλικτες συνεργασίας 
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θεμελιωμένες σε ρεαλιστικές πρωτοβουλίες θα ξεπεραστούν σταδιακά οι δυσκολίες, θα 
διαμορφωθεί μία πραγματική κοινή στρατηγική κουλτούρα και θα διαμορφωθούν 
κοινές απαντήσεις προσαρμοσμένες στα βασικότερα διακυβεύματα στα ζητήματα 
ασφάλειας και άμυνας της ευρωπαϊκής ηπείρου·

12. υπογραμμίζει ότι η στρατηγική αυτονομία είναι πραγματικά εφικτή, μόνο εάν τα κράτη 
μέλη επιδείξουν αλληλεγγύη, κάτι που συνεπάγεται βασικά την ανάγκη να προτιμάται η 
αγορά ευρωπαϊκών ικανοτήτων όποτε υπάρχει εξοπλισμός όντως διαθέσιμος και 
ανταγωνιστικός·

13. εκτιμά πως η αρχή της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας αποτελεί θεμιτή και 
απαραίτητη φιλοδοξία και ότι πρέπει να παραμείνει πρωταρχικός στόχος της 
ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής· υπογραμμίζει ότι η λειτουργική και επιχειρησιακή 
της εφαρμογή αποτελεί κοινή ευθύνη των Ευρωπαίων·

Πραγματική πρόοδος για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας

14. υποστηρίζει ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία πρέπει να εκφραστεί στα πεδία της 
βιομηχανίας, της ανάπτυξης ικανοτήτων (κοινά προγράμματα, επένδυση σε αμυντικές 
τεχνολογίες) και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων (χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, 
ενίσχυση των δυνατοτήτων των εταίρων, ικανότητα σχεδίασης και διεξαγωγής 
αποστολών)·

Αποστολές και επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ

15. εκτιμά ότι η άμυνα της Ευρώπης βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ικανότητα της 
Ένωσης να επεμβαίνει στρατιωτικά, με τρόπο αξιόπιστο, στα θέατρα εξωτερικών 
επιχειρήσεων·

16. διαπιστώνει ότι η Ένωση είναι σήμερα παρούσα σε τρεις ηπείρους όπου αναπτύσσονται 
δέκα έξι στρατιωτικές ή μη στρατιωτικές αποστολές (δέκα μη στρατιωτικές και έξι 
στρατιωτικές, εκ των οποίων τρεις εκτελεστικές και τρεις μη εκτελεστικές)· 
αναγνωρίζει τη συμβολή των αποστολών αυτών στην ειρήνη, την ασφάλεια και τη 
διεθνή σταθερότητα· υπογραμμίζει ότι η εκτέλεσή τους πρέπει να συνοδευθεί από μια 
αλλαγή των κειμένων που είναι εγγεγραμμένα στη συνθήκη της Λισαβόνας και που 
εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά τους·

17. προτρέπει τα κράτη μέλη και τις ευρωπαϊκές δομές να διατηρήσουν την προτεραιότητα 
και τον υψηλό βαθμό της δέσμευσής τους απέναντι στην Αφρική· χαιρετίζει κατά 
συνέπεια την απόφαση του Συμβουλίου, του Ιουλίου 2018, να παρατείνει την εντολή 
της στρατιωτικής εκπαιδευτικής αποστολής EUTM RCA για δύο χρόνια, καθώς και την 
βούληση του Συμβουλίου να δρομολογήσει μια μη στρατιωτική αποστολή 
συμπληρωματικά προς το στρατιωτικό σκέλος· διαπιστώνει ότι αυτές οι πρόσφατες 
εξελίξεις είναι μια θετική ένδειξη της εκ νέου δέσμευσης των κρατών μελών·

18. υπογραμμίζει τη συνολική δέσμευση της Ένωσης απέναντι στο Σαχέλ και το Κέρας της 
Αφρικής μέσω έξι μη στρατιωτικών (EUCAP Μαλί, EUCAP Νίγηρας, EUCAP 
Σομαλία) και στρατιωτικών αποστολών (EUTM Μαλί, EUTM Σομαλία, ATALANTA)· 
επικροτεί και ενθαρρύνει την προσπάθεια περιφερειοποίησης της λειτουργίας των μη 
στρατιωτικών αποστολών στο Σαχέλ απέναντι σε ζητήματα ασφάλειας που 
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υπερβαίνουν το πλαίσιο των κρατών στα οποία έχουν αναπτυχθεί οι ευρωπαϊκές 
αποστολές·

19. ανησυχεί για την επιδείνωση της κατάστασης στην Μπουρκίνα Φάσο· προβληματίζεται 
ως προς τη σκοπιμότητα της ανάπτυξης μιας μη στρατιωτικής και/ή μιας στρατιωτικής 
αποστολής με σκοπό την ενίσχυση της διακυβέρνησης στον τομέα της ασφάλειας, τον 
σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του 
πληθυσμού προς τις δυνάμεις ασφαλείας·

20. ζητεί την ταχεία εφαρμογή του Συμφώνου για τις μη στρατιωτικές αποστολές το οποίο 
εγκρίθηκε τον Νοέμβριο 2018 από το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη και έχει ως στόχο 
την ενίσχυση των μέσων της μη στρατιωτικής ΚΠΑΑ προκειμένου οι αποστολές να 
γίνουν πιο ευέλικτες και πιο επιχειρησιακές, ως προϋπόθεση για την 
αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία της επί τόπου δράσης της Ένωσης·

21. διαπιστώνει εντούτοις ότι η αποτελεσματικότητα των αποστολών και επιχειρήσεων της 
ΚΠΑΑ αντιμετωπίζει εν γένει την αυξανόμενη απροθυμία των κρατών μελών και των 
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων να καταστήσουν τις αποστολές και επιχειρήσεις αυτές 
πιο αποφασιστικές σε επίπεδο τόσο ανθρώπινων πόρων όσο και εντολής· διαπιστώνει 
έτσι ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ επικεντρώνονται όλο και περισσότερο 
στην εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων (EUTM), χωρίς εκτελεστική διάσταση·

22. διαπιστώνει με ανησυχία ότι η αποτελεσματικότητα των τελευταίων μη στρατιωτικών 
αλλά και στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ προσκρούει σε μόνιμες δομικές 
αδυναμίες·

23. θεωρεί λυπηρές τις μακρόχρονες διαδικασίες λήψης αποφάσεων και υλοποίησης· 
υπενθυμίζει ότι μέχρι πρόσφατα ελάχιστες στρατιωτικές επιχειρήσεις διέθεταν 
εκτελεστική εντολή, λόγω διαφορετικής ταχύτητας στη λήψη αποφάσεων εμπλοκής 
και, για τον λόγο αυτό, ζητά αναπροσαρμογή των δομών και διαδικασιών της ΚΠΑΑ, 
ώστε η ανάπτυξη αποστολών να γίνεται ταχύτερα, πιο ευέλικτα και πιο συνεκτικά· 
διαπιστώνει τη χρήση ενός νέου μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων, τη δρομολόγηση μίνι 
αποστολών βάσει του άρθρου 28 της ΣΕΕ, προκειμένου να υπάρχει ταχύτερη και πιο 
ευέλικτη απόκριση στις κρίσεις·

24. υπογραμμίζει την ανελαστικότητα των διοικητικών και δημοσιονομικών διαδικασιών, 
που είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική για το προσωπικό που αποστέλλεται επί τόπου·

25. υποστηρίζει την ανάγκη τακτικής αξιολόγησης των αποστολών και επιχειρήσεων, για 
να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά τους· καλεί ΕΥΕΔ και Επιτροπή να καταρτίσουν 
εντολές και προϋπολογισμούς που να αντιστοιχούν στις επιχειρήσεις, και να 
προβλέπουν μια στρατηγική αποχώρησης· ζητεί, για τον λόγο αυτό, πιο τακτικές 
διαβουλεύσεις με τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές, τις οποίες καλεί να 
εστιάζουν τις αποστολές και τις αντιπροσωπείες τους στις ζώνες ανάπτυξης αποστολών 
και επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ·

26. υπογραμμίζει τη σημασία του να οργανώνονται κοινή εκπαίδευση και ασκήσεις μεταξύ 
των ευρωπαϊκών ενόπλων δυνάμεων, ώστε να προαχθεί η διαλειτουργικότητα με σκοπό 
την καλύτερη προετοιμασία των αποστολών και την αντιμετώπιση ενός ευρέος 
φάσματος απειλών, συμβατικών και μη·
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27. υπογραμμίζει το επαναλαμβανόμενο έλλειμμα εξοπλισμού των ενόπλων δυνάμεων, που 
συνιστά τροχοπέδη για την επιτυχία των εκπαιδευτικών αποστολών· διαπιστώνει τη 
δυσκολία έγκαιρης προμήθειας του κατάλληλου εξοπλισμού (δεσμευτικές διαδικασίες 
δημόσιων συμβάσεων, κ.λπ.)· εκτιμά πως η επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων στην 
κατάρτιση και την παροχή συμβουλών σε ένοπλες δυνάμεις τρίτων χωρών είναι 
μακροπρόθεσμα εξαιρετικά δύσκολη εάν δεν υπάρχει δυνατότητα να συνοδεύονται οι 
προσπάθειες αυτές από χρήσιμα και συντονισμένα προγράμματα εξοπλισμού· χαιρετίζει 
την πρωτοβουλία «Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της ασφάλειας και της 
ανάπτυξης» (CBSD) η οποία οδήγησε στην αναθεώρηση του μηχανισμού συμβολής 
στη σταθερότητα και την ειρήνη (ICSP+) το 2017, γεγονός που επέτρεψε τη 
χρηματοδότηση εκπαιδευτικών δράσεων καθώς και την παροχή μη θανατηφόρου 
εξοπλισμού στις ένοπλες δυνάμεις τρίτων χωρών· διαπιστώνει ότι μέχρι σήμερα έχουν 
εγκριθεί τρία σχέδια στο Μαλί, στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και στην 
Μπουρκίνα Φάσο· τονίζει την έντονη ζήτηση από τους τοπικούς πληθυσμούς για 
στήριξη στον τομέα της εκπαίδευσης και της παροχής εξοπλισμού·

28. θεωρεί λυπηρό το πρόβλημα της συγκρότησης των στρατευμάτων, ιδίως κατά την 
έναρξη στρατιωτικών αποστολών· τονίζει ότι η EUTM Σομαλία δυσκολεύεται να 
συγκεντρώσει τις απαραίτητες δυνάμεις· διαπιστώνει ότι στην τελευταία γενική 
σύσκεψη της 4ης Ιουνίου 2019 για τη συγκρότηση δυνάμεων, έγινε αναφορά στην 
πιθανή αποτυχία της αποστολής λόγω έλλειψης προσωπικού· διαπιστώνει ότι οι 
τρέχουσες στρατιωτικές επιχειρήσεις της Ένωσης αφορούν κατά μέσο όρο μόνο μια 
δεκαριά κράτη μέλη· υπογραμμίζει ότι η ικανότητα, ο επαγγελματισμός και η 
αφοσίωση του επί τόπου προσωπικού αποτελούν τα βασικά στοιχεία για την επιτυχία 
μιας αποστολής· καλεί τα μεν κράτη μέλη να αναλάβουν ισχυρότερη δέσμευση για την 
ποιότητα του προσωπικού που στέλνουν στις αποστολές, τις δε ΕΥΕΔ και Επιτροπή να 
αυξήσουν τον συντελεστή πλήρωσης των θέσεων που προορίζονται για τις αποστολές·

29. αμφιβάλλει ως προς τη σκοπιμότητα διατήρησης ορισμένων αποστολών· εκτιμά πως η 
ΕΕ πρέπει να επικεντρώσει τις προσπάθειές της στις αποστολές στις οποίες έχει τον 
υψηλότερο βαθμό προστιθέμενης αξίας·

30. λαμβάνει υπό σημείωση την απόφαση της 26ης Σεπτεμβρίου 2019 για την κατά έξι 
μήνες παράταση της θαλάσσιας επιχείρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μεσόγειο 
(EUNAVFORMED Sophia) μέχρι την 31η Μαρτίου 2020· θεωρεί εξαιρετικά λυπηρό 
το προσωρινό πάγωμα της ναυτικής παρουσίας· υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να 
επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών και ζητεί να επιστρέψουν οι ναυτικοί 
πόροι και εκτελεστεί πλήρως η εντολή·

31. θεωρεί ότι η χρηματοδότηση των αποστολών και επιχειρήσεων ΚΠΑΑ είναι 
απαραίτητη για τη βιωσιμότητα αυτής της πολιτικής· τονίζει τη σημασία αναθεώρησης 
του μηχανισμού Athena, ώστε να καλύπτει το πλήρες κόστος των στρατιωτικών 
επιχειρήσεων και αποστολών της ΚΠΑΑ· στηρίζει επομένως την πρόταση της ΑΠ/ΥΕ, 
την οποία υποστηρίζει η Επιτροπή, περί δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού για 
την ειρήνη, που θα χρηματοδοτεί εν μέρει το κόστος των αμυντικών δραστηριοτήτων 
της ΕΕ, και κυρίως τις κοινές δαπάνες των στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ και 
τις σχετιζόμενες με την ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων των εταίρων· ελπίζει 
ότι τα κράτη μέλη θα καταλήξουν γρήγορα σε συμφωνία για τη δημιουργία του 
μηχανισμού αυτού· τονίζει ότι έχει σημασία να καταστούν λιγότερο αυστηροί οι 
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δημοσιονομικοί κανόνες της Ένωσης, ώστε να βελτιωθούν η ικανότητα απόκρισης της 
Ένωσης στις κρίσεις και η εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης της Λισαβόνας· 
ζητεί από τα κράτη μέλη και από την Επιτροπή να εξετάσουν τη δημιουργία ενός 
ευέλικτου μηχανισμού που θα βοηθά όσα κράτη μέλη επιθυμούν να συμμετάσχουν σε 
αποστολή ΚΠΑΑ να καλύψουν το κόστος, διευκολύνοντας έτσι την απόφασή τους να 
δρομολογήσουν ή να ενισχύσουν μια αποστολή· σημειώνει ότι ο μηχανισμός αυτός θα 
συνάδει πλήρως με τους στόχους της στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης στο 
επιχειρησιακό πεδίο·

32. στηρίζει τη δημιουργία της στρατιωτικής δυνατότητας σχεδίασης και διεξαγωγής 
επιχειρήσεων (MPCC) για εκτελεστικές αποστολές, ώστε να γίνει δυνατή η διεξαγωγή 
όλων των στρατιωτικών επιχειρήσεων ΚΠΑΑ· ζητεί να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ 
της MPCC και της μη στρατιωτικής ικανότητας σχεδίασης και διεξαγωγής 
επιχειρήσεων· θέτει το πρόβλημα της στρατολόγησης και της διάθεσης πόρων που θα 
καταστήσουν την MPCC πλήρως αποτελεσματική· καλεί την ΕΥΕΔ να μετατρέψει την 
MPCC από εικονική οντότητα, με θέσεις προοριζόμενες για ποικιλία καθηκόντων, σε 
εύρωστη πολιτικοστρατιωτική οντότητα σχεδίασης και διεξαγωγής επιχειρήσεων·

33. διαπιστώνει την αποτυχία των συγκροτημάτων μάχης της ΕΕ που, από το 2007 που 
δημιουργήθηκαν, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ, λόγω ιδίως της έλλειψης 
εποικοδομητικής στάσης εκ μέρους όλων των κρατών μελών, της πολυπλοκότητας στην 
υλοποίησή τους και στη χρηματοδότησή τους, σε αντίθεση με τον αρχικό στόχο της 
ταχύτητας και της αποτελεσματικότητας·

34. διαπιστώνει ότι η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής (άρθρο 42 παράγραφος 7 ΣΕΕ), της 
οποίας έχει γίνει μία φορά επίκληση, καταδεικνύει την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών 
μελών στον κοινό αγώνα κατά της τρομοκρατίας· σημειώνει, ωστόσο, ότι οι 
προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση του άρθρου, καθώς και οι όροι της απαιτούμενης 
βοήθειας, δεν έχουν καθοριστεί ποτέ με σαφήνεια· ζητεί μια περισσότερο λειτουργική 
εφαρμογή αυτού του μηχανισμού·

35. είναι πεπεισμένο ότι η υλοποίηση των αποστολών και επιχειρήσεων ΚΠΑΑ πρέπει να 
συνοδεύεται από ευέλικτα μέσα προκειμένου να διευκολυνθεί η ικανότητα της Ένωσης 
και των κρατών μελών της να δεσμευθούν για τη διασφάλιση της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής αυτονομίας, στην υπηρεσία της σταθερότητας της ευρωπαϊκής ηπείρου· 
υπογραμμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, την αποτελεσματικότητα των αρθρωτών, 
πολυδύναμων και πραγματικά επιχειρησιακών δομών διοίκησης, όπως το Ευρωπαϊκό 
Σώμα Αλληλεγγύης (Eurocorps)· σημειώνει ότι οι αποστολές του εν λόγω επιτελείου 
επεκτάθηκαν και διαφοροποιήθηκαν με επιτυχία: μεταξύ 2015 και 2018, το Ευρωπαϊκό 
Σώμα Αλληλεγγύης αναπτύχθηκε τέσσερις φορές στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών 
αποστολών της Ένωσης στο Μάλι και στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (EUTM 
Μαλί και EUTM RCA)· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να ακολουθήσουν αυτό 
το παράδειγμα ευέλικτης και επιχειρησιακής συνεργασίας που ήδη απέδειξε τη 
χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητά του·

36. αναμένει από την ΕΕ να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά όλους τους υφιστάμενους 
πολιτικούς μηχανισμούς της ΚΠΑΑ στους τομείς της διπλωματίας, της συνεργασίας, 
της ανάπτυξης, της διαχείρισης συγκρούσεων και της διατήρησης της ειρήνης· 
υπενθυμίζει ότι τα στρατιωτικά και μη στρατιωτικά μέσα της ΚΠΑΑ δεν μπορούν σε 
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καμία περίπτωση να αποτελούν τη μόνη λύση σε θέματα ασφάλειας και ότι θα πρέπει 
πάντα να υιοθετείται μια «σφαιρική προσέγγιση»· θεωρεί ότι μόνο η χρήση όλων αυτών 
των μέσων στη βάση αυτής της «σφαιρικής προσέγγισης» θα παράσχει την ευελιξία 
που είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική επίτευξη των πλέον φιλόδοξων στόχων 
στον τομέα της ασφάλειας·

Τομέας ικανοτήτων και βιομηχανίας

37. τονίζει ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας βασίζεται αναγκαστικά 
στην αύξηση των ικανοτήτων των κρατών μελών και των αμυντικών προϋπολογισμών 
τους, καθώς και στην ενίσχυση μιας ευρωπαϊκής βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης 
στον τομέα της άμυνας·

38. χαιρετίζει την σημαντική αντιστροφή τάσης στους αμυντικούς προϋπολογισμούς προς 
όφελος των ενόπλων δυνάμεων· εκτιμά πως η τάση αυτή θα πρέπει να υποστηριχθεί και 
να ενθαρρυνθεί σε επίπεδο Ένωσης·

39. επικροτεί τις πρόσφατες προσπάθειες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των 
κρατών μελών μετά τη δημοσίευση του εγγράφου «Συνολική στρατηγική της ΕΕ» ώστε 
να λάβουν ζωή μηχανισμοί της ΚΠΑΑ που μέχρι τότε ήταν εικονικοί και να τεθούν σε 
πλήρη εφαρμογή οι διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας· τονίζει ότι αυτές οι 
ελπιδοφόρες φιλοδοξίες πρέπει τώρα να παγιωθούν και να συνοδευθούν από 
χειροπιαστές δράσεις που θα συμβάλουν αποτελεσματικά στην ασφάλεια της 
ευρωπαϊκής ηπείρου·

40. σημειώνει με ικανοποίηση την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 2ας Μαΐου 
2018, για τη δημιουργία γραμμής του προϋπολογισμού ύψους 13 δισεκατομμυρίων 
ευρώ για την άμυνα στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ), στο πλαίσιο 
της βιομηχανικής πολιτικής· διαπιστώνει ότι η πρόταση, η οποία αντικατοπτρίζει μια 
άνευ προηγουμένου δέσμευση της Επιτροπής, εξακολουθεί να υπόκειται στην ομόφωνη 
έγκριση των κρατών μελών στο επόμενο ΠΔΠ·

41. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής του Ιουνίου 2017 για τη σύσταση Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Άμυνας (EDF) που θα ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών 
και θα στηρίξει την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία· διαπιστώνει ότι η πρόταση 
αποτελεί την πρώτη πρωτοβουλία για την οποία χρησιμοποιούνται ενωσιακά κονδύλια 
για την απευθείας στήριξη αμυντικών σχεδίων· αναγνωρίζει ότι τούτο είναι ένα 
σημαντικό βήμα προς την Ευρώπη της άμυνας, τόσο από πολιτική όσο και από 
βιομηχανική άποψη· σημειώνει ότι αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας θα μπορούσε να 
χρηματοδοτεί καθοριστικά έργα, όπως το μελλοντικό ευρωπαϊκό αεροσκάφος, το 
μελλοντικό ευρωπαϊκό άρμα μάχης ή μια ευρωπαϊκή αντιπυραυλική άμυνα· σημειώνει 
ότι το πρόγραμμα εργασίας του 2019 για την προπαρασκευαστική ενέργεια θα αφορά 
τον έλεγχο του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος και τις μελλοντικές επαναστατικές 
τεχνολογίες στον τομέα της άμυνας, δύο βασικούς τομείς για τη μακροπρόθεσμη 
διατήρηση της τεχνολογικής ανεξαρτησίας της Ευρώπης· επικροτεί επίσης την έγκριση 
από την Επιτροπή, τον Μάρτιο 2019, του πρώτου προγράμματος EDIDP (ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας) και τη δημοσίευση εννέα 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για το 2019, μια εξ αυτών για το Eurodrone, 
βασική δυνατότητα για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης· τονίζει ότι το 2020 θα 
ακολουθήσουν δώδεκα περαιτέρω προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων, οι οποίες θα 
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αφορούν θέματα προτεραιότητας σε όλους τους τομείς (αέρα, ξηρά, θάλασσα, 
κυβερνοχώρο και διάστημα)· διαπιστώνει τη σχέση μεταξύ των αποφάσεων αγοράς που 
έλαβαν σήμερα τα κράτη μέλη και των προοπτικών βιομηχανικής και τεχνολογικής 
συνεργασίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF)·

42. χαιρετίζει την αποτελεσματική εφαρμογή μιας μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας 
(PESCO) ως σημαντικό βήμα προς μια στενότερη συνεργασία στον τομέα της 
ασφάλειας και της άμυνας μεταξύ των κρατών μελών· τονίζει ότι η διάταξη αυτή, που 
εισήχθη στη Συνθήκη της Λισαβόνας του 2009 (άρθρο 46 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης), είναι νομικά δεσμευτική και περιλαμβάνει μια 
δέσμη φιλόδοξων δεσμεύσεων που θα επιτρέψουν σε όσες ευρωπαϊκές χώρες το 
επιθυμούν να προχωρήσουν ταχύτερα σε κοινά αμυντικά έργα· αναγνωρίζει τον ρόλο 
που μπορεί να παίξει η PESCO στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ζήτησης· σημειώνει 
ότι σημαντικός αριθμός σχεδίων επιλέξιμων για το EDIDP αναπτύσσεται στο πλαίσιο 
της PESCO και μπορεί επίσης να επωφελείται από υψηλότερα ποσοστά επιχορήγησης· 
υποστηρίζει την πλήρη συνοχή μεταξύ των σχεδίων PESCO και του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Άμυνας (EDF)·

43. τονίζει τη στενή διασύνδεση της PESCO με την συντονισμένη ετήσια επανεξέταση 
στον τομέα της άμυνας (CARD) η οποία ξεκίνησε το 2017, και με το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Άμυνας, για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων των ευρωπαϊκών χωρών· 
τονίζει ότι τα νέα έργα θα πρέπει να αποτελούν μέρος του σχεδίου ανάπτυξης 
δυνατοτήτων (CDP), το οποίο θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών 
προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα δυνατοτήτων, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Άμυνας· θεωρεί ότι η CARD θα πρέπει να συμβάλλει αποτελεσματικά 
στην εναρμόνιση των επενδύσεων και των δυνατοτήτων των εθνικών ενόπλων 
δυνάμεων, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό τη στρατηγική και επιχειρησιακή 
αυτονομία της ΕΕ και επιτρέποντας στα κράτη μέλη να επενδύουν αποτελεσματικότερα 
στην άμυνα·

44. λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση της Επιτροπής να διατεθούν στο επόμενο ΠΔΠ 
6.5 δισεκατομμύρια ευρώ για έργα στρατιωτικής κινητικότητας·

45. προβληματίζεται με την αργή εκκίνηση των 34 έργων και με τη δρομολόγηση ενός 
τρίτου κύματος 13 έργων, εκ των οποίων κανένα δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα· 
διαπιστώνει ότι μόνο τέσσερα έργα θα καλύψουν την αρχική επιχειρησιακή τους 
δυνατότητα το 2019· επισημαίνει την έλλειψη φιλοδοξίας και εμβέλειας ορισμένων 
έργων, που δεν επιτρέπουν να καλυφθούν τα πλέον προφανή κενά σε επίπεδο 
δυνατοτήτων, ιδίως εκείνα του πρώτου κύματος, τα οποία είναι κατά κύριο λόγο σχέδια 
δυνατοτήτων που περιλαμβάνουν το μέγιστο αριθμό κρατών μελών· σημειώνει ότι στα 
έργα της PESCO η επιθυμητή πρόβλεψη περί συμμετοχής δεν θα πρέπει να υπονομεύει 
τις υψηλές φιλοδοξίες εκείνων των κρατών μελών που συμμετέχουν· θεωρεί ότι η 
σύνδεση των τρίτων χωρών πρέπει να είναι υπό αυστηρές προϋποθέσεις και βάσει 
διαπιστωμένης και αποτελεσματικής αμοιβαιότητας· καλεί τα κράτη μέλη να 
υποβάλουν προτάσεις για έργα με στρατηγική ευρωπαϊκή διάσταση, ώστε να ενισχυθεί 
έτσι η ευρωπαϊκή βιομηχανική και τεχνολογική βάση στον τομέα της άμυνας (EDTIB), 
η οποία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της διεργασίας στρατηγικής αυτονόμησης που 
δίνει έμφαση στο επιχειρησιακό σκέλος, με σκοπό την απευθείας ανταπόκριση στις 
ανάγκες των ευρωπαϊκών στρατών στο πλαίσιο επιχειρήσεων·
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46. υπογραμμίζει τον εικονικό ακόμη χαρακτήρα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας· 
υπενθυμίζει ότι το μέσο αυτό δεν έχει ακόμη εγκριθεί οριστικά, και μόνο η μερική και 
πολιτική συμφωνία έχει καταγραφεί τον Απρίλιο 2019· τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
διατηρηθεί η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το κονδύλιο του Ταμείου, 
το άνοιγμα προς τρίτες χώρες και τη θέσπιση κατάλληλης πολιτικής σε θέματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και την άμυνα, προκειμένου να 
προστατεύονται τα αποτελέσματα της έρευνας· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, τον 
εξαιρετικά ευαίσθητο και στρατηγικό, τόσο για τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα όσο 
και για τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, χαρακτήρα της έρευνας σε θέματα άμυνας· 
ζητεί να ληφθούν υπόψη τα αρχικά διδάγματα που αντλήθηκαν από την εφαρμογή του 
EDIDP, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή παρεκκλίσεων για τις επιλέξιμες οντότητες, το 
πιλοτικό έργο και την προπαρασκευαστική δράση της Ένωσης για την έρευνα στον 
τομέα της άμυνας· ζητεί την πλήρη συμμετοχή των κρατών μελών στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων ώστε να αποφεύγονται τα γραφειοκρατικά εμπόδια και τα 
προγράμματα να ανταποκρίνονται στις στρατηγικές ανάγκες της ΚΠΑΑ και των 
κρατών μελών· θεωρεί ότι η επιτυχία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας θα εξαρτηθεί 
από την ικανότητά του να ενσωματώνει τις ιδιαιτερότητες της άμυνας των 
συμμετεχόντων κρατών και να εγγυάται επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους, 
αποφεύγοντας παράλληλα την επικάλυψη των βιομηχανικών δεξιοτήτων, τα φαινόμενα 
παραγκωνισμού των εθνικών επενδύσεων στον τομέα της άμυνας και την αυξημένη 
πολυπλοκότητα υλοποίησης των προγραμμάτων σε πλαίσιο συνεργασίας· θεωρεί ότι η 
ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας με ταυτόχρονη κανονιστική ρύθμιση 
της πρόσβασης οντοτήτων ελεγχόμενων από τρίτους στην Ένωση, για έργα που 
χρηματοδοτούνται από το Ταμείο, συνάδει πλήρως με την ευρωπαϊκή φιλοδοξία 
στρατηγικής αυτονομίας·

47. ελπίζει ότι σε καμία περίπτωση οι αποφάσεις σχετικά με τη συμμετοχή οντοτήτων που 
ελέγχονται από τρίτους σε έργα PESCO δεν θα θέσουν υπό αμφισβήτηση τους όρους 
που συμφωνήθηκαν κατά τις διαπραγματεύσεις για το EDF και το EDIDP, δεδομένου 
του καθαρά ευρωπαϊκού χαρακτήρα της χρηματοδότησης των εν λόγω προγραμμάτων·

48. υπογραμμίζει τη στρατηγική διάσταση του διαστημικού τομέα για την Ευρώπη και 
τονίζει την ανάγκη να προωθηθεί η ανάπτυξη τεχνολογιών που έχουν τόσο 
στρατιωτικές όσο και μη στρατιωτικές εφαρμογές, ικανές να εξασφαλίσουν την 
ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία· επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για το 
διαστημικό πρόγραμμα ύψους 16 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του επόμενου 
ΠΔΠ, με σκοπό την ενίσχυση της ηγετικής θέσης της ΕΕ στον τομέα του διαστήματος· 
επικροτεί την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε σχέση με τις δορυφορικές υπηρεσίες της 
ΕΕ (Galileo, Copernicus, EGNOS)· υπογραμμίζει την αναγκαιότητα, για την 
επιχειρησιακή αυτονομία και αυτονομία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, να διατίθενται 
επαρκή δορυφορικά μέσα στους τομείς της διαστημικής απεικόνισης, της συλλογής 
πληροφοριών, των επικοινωνιών και της διαστημικής επιτήρησης· θεωρεί ότι οι 
διαστημικές υπηρεσίες θα πρέπει να καταστούν πλήρως λειτουργικές για να 
υποστηρίζουν τις αποστολές και επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ που αφορούν δορυφορικές 
εικόνες υψηλής ανάλυσης· τονίζει την ανάγκη χρηματοδότησης, μέσω του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Άμυνας, βιομηχανικών σχεδίων με διαστημική διάσταση, όπου η ΕΕ μπορεί να 
έχει πραγματική προστιθέμενη αξία·

49. είναι πεπεισμένο ότι η Ένωση έχει ζωτικό συμφέρον για τη δημιουργία ασφαλούς και 
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ανοικτού θαλάσσιου περιβάλλοντος που να επιτρέπει την ελεύθερη διέλευση αγαθών 
και προσώπων· διαπιστώνει ότι οι στρατηγικοί πόροι, οι κρίσιμες υποδομές και οι 
ικανότητες τελούν, στην πλειονότητά τους, υπό τον έλεγχο των κρατών μελών, και ότι 
η προθυμία αυτών των τελευταίων να ενισχύσουν τη συνεργασία τους είναι ύψιστης 
σημασίας για την ευρωπαϊκή ασφάλεια· επαναβεβαιώνει τον ρόλο της ΕΕ ως παρόχου 
ασφάλειας στη θάλασσα σε παγκόσμιο επίπεδο, και τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης 
των αναγκαίων στρατιωτικών και μη στρατιωτικών ικανοτήτων·· χαιρετίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, την αναθεώρηση, τον Ιούνιο του 2018, του σχεδίου δράσης για την 
ενωσιακή στρατηγική ασφάλειας στη θάλασσα·

50. εκτιμά πως η ΕΕ και τα κράτη μέλη της αντιμετωπίζουν μια άνευ προηγουμένου απειλή 
με τη μορφή κυβερνοεπιθέσεων, καθώς και κυβερνοεγκλήματος και τρομοκρατίας· 
είναι πεπεισμένο ότι η φύση των κυβερνοεπιθέσεων τις καθιστά απειλή που απαιτεί 
αντίδραση σε επίπεδο Ένωσης· προτρέπει τα κράτη μέλη να παρέχουν αμοιβαία 
συνδρομή σε περιπτώσεις κυβερνοεπίθεσης εναντίον ενός εξ αυτών·

51. επικροτεί τις προσπάθειες ενίσχυσης της ικανότητας της ΕΕ να αντιμετωπίζει 
«υβριδικές» απειλές, οι οποίες είναι συνδυασμοί ασαφών καταστάσεων, άμεσων και 
έμμεσων πιέσεων και συνδυασμού στρατιωτικών και μη στρατιωτικών ικανοτήτων και 
αποτελούν συνεκτικό μέρος ενός συνόλου από προκλήσεις εσωτερικής και εξωτερικής 
ασφάλειας με τις οποίες η ΕΕ έρχεται αντιμέτωπη· λαμβάνει υπό σημείωση τον 
προβληματισμό γύρω από την ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής για τις 
υβριδικές απειλές, προκειμένου να αποκτήσει η ΕΕ ικανότητα αποτελεσματικής κοινής 
απόκρισης·

52. αναγνωρίζει την ολοένα και περισσότερο βαρύνουσα θέση της τεχνητής νοημοσύνης 
(ΤΝ) στην ευρωπαϊκή άμυνα· σημειώνει ειδικότερα τις πολλές στρατιωτικές εφαρμογές 
που επιτρέπει η εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της ΤΝ, για τη διαχείριση και την 
τόνωση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος, την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων, τον εντοπισμό των απειλών και την επεξεργασία των πληροφοριών που 
συλλέγονται· τονίζει ότι είναι απαραίτητη η ανάπτυξη αξιόπιστης ΤΝ στον τομέα της 
άμυνας, ως τεχνολογίας για τη διασφάλιση της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας 
στους τομείς της λήψης αποφάσεων και των ικανοτήτων· καλεί την ΕΕ να στηρίξει τις 
επενδύσεις της στον εν λόγω τομέα και ιδίως στις επαναστατικές τεχνολογίες, μέσω 
των υφιστάμενων μηχανισμών (Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Καινοτομίας, μελλοντικό πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», πρόγραμμα «Ψηφιακή 
Ευρώπη»)·

53. αναγνωρίζει ότι η συνεργασία στον τομέα των ικανοτήτων βρίσκεται ακόμη στις 
απαρχές της, χωρίς να μπορούν ακόμη η Ένωση και τα κράτη μέλη της να έχουν τα 
χειροπιαστά αποτελέσματα μιας σταθερής και εκτενούς συνεργασίας είναι πεπεισμένο 
ότι η επιχειρησιακή υλοποίηση των ευρωπαϊκών φιλοδοξιών αποτελεί μακροπρόθεσμο 
στόχο και βασίζεται στη διαρκή πολιτική βούληση των κρατών μελών· τονίζει την 
ανάγκη για ευέλικτες συνεργασίες μέσω ευέλικτων και αρθρωτών μηχανισμών που θα 
διευκολύνουν την αμοιβαία προσέγγιση διαφορετικών στρατηγικών αντιλήψεων και τη 
διαλειτουργικότητα εταίρων που διαθέτουν αποφασιστικότητα και ικανότητες· 
ενθαρρύνει την αυθόρμητη συνεργασία ή τους μηχανισμούς κοινής χρήσης πόρων όπως 
το ΕΕΕΜ (Ευρωπαϊκό Επιτελείο Εναέριων Μεταφορών), που έχει ήδη αποδείξει την 
αποτελεσματικότητά του, και υποστηρίζει την επέκτασή της και σε άλλους τομείς 
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(ελικόπτερα, ιατρική υποστήριξη)·

Αμυντικές συνεργασίες και εταιρικές σχέσεις στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ 

54. τονίζει ότι η φιλοδοξία για μια ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία βασίζεται στην 
ικανότητα των Ευρωπαίων να ενεργούν για την προάσπιση των συμφερόντων τους είτε 
ανεξάρτητα, είτε στο πλαίσιο μιας θεσμικής συνεργασίας (ΝΑΤΟ, ΟΗΕ)·

55. θεωρεί ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία πρέπει να βασίζεται σε βιώσιμες 
συνεργασίες και σε στρατηγικές εταιρικές σχέσεις με χώρες και οργανισμούς που 
μοιράζονται τις αξίες της Ένωσης· επικροτεί αφετέρου τις συνεισφορές των εταίρων 
της ΚΠΑΑ στις αποστολές και επιχειρήσεις της Ένωσης·

56. θεωρεί απαραίτητη τη διατήρηση σταθερής, στενής και προνομιακής συνεργασίας στον 
τομέα της άμυνας και της ασφάλειας μεταξύ της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου 
μετά το Brexit· τονίζει ότι εργαζόμενη σε συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο η 
Ένωση θα αποκτήσει ένα βέλτιστο επίπεδο ικανοτήτων στο επιχειρησιακό πεδίο και 
στον τομέα των ικανοτήτων· θεωρεί ότι είναι ότι είναι εσφαλμένο να εξετάζονται 
ενδεχόμενα συνεργασίας στον τομέα της άμυνας από τα οποία να εξαιρούνται 
συστηματικά οι Βρετανοί· προτείνει τη σύναψη συνθήκης άμυνας και ασφάλειας με το 
Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία θα του επιτρέπει να συμμετέχει στους ενωσιακούς 
μηχανισμούς όσο το δυνατόν περισσότερο·

57. υπενθυμίζει τον θεμελιώδη ρόλο του ΝΑΤΟ στη συλλογική άμυνα, όπως αυτός 
αναγνωρίζεται ρητά στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· είναι 
πεπεισμένο ότι η εταιρική σχέση ΕΕ-ΝΑΤΟ είναι ουσιαστικής σημασίας για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας με τις οποίες βρίσκονται 
αντιμέτωπες η Ευρώπη και οι γειτονικές της χώρες· είναι της άποψης ότι η συνεργασία 
ΕΕ-ΝΑΤΟ θα πρέπει να είναι συμπληρωματική και να σέβεται τις ιδιαιτερότητες και 
τους ρόλους καθενός από τους δυο αυτούς θεσμούς·

58. τονίζει τη σημασία της εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΟΗΕ για την επίλυση των διεθνών 
συγκρούσεων και για τις δραστηριότητες οικοδόμησης της ειρήνης· καλεί αμφότερους 
τους οργανισμούς να συντονίσουν περαιτέρω τις προσπάθειές τους στις ζώνες όπου 
αναπτύσσουν σημαντικές στρατιωτικές και μη στρατιωτικές αποστολές, προκειμένου 
να αποφεύγονται οι επικαλύψεις και να μεγιστοποιούνται οι συνέργειες·

59. τονίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και άλλων διεθνών οργανισμών, 
ιδίως με την Αφρικανική Ένωση και τον ΟΑΣΕ· θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να εντείνει τον 
διάλογο και τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες της περιοχής, καθώς και με τους 
περιφερειακούς και υποπεριφερειακούς οργανισμούς·

60. υποστηρίζει, παράλληλα με τη συνεργασία και τις θεσμικές συμπράξεις, τον 
συνδυασμό διαφόρων ευέλικτων, πολύπλευρων, ανοικτών και ταυτόχρονα 
λειτουργικών, φιλόδοξων και απαιτητικών μορφών συνεργασίας, τόσο εντός όσο και 
εκτός της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και του ΟΗΕ, που θα μπορούσαν να διευκολύνουν τις κοινές 
δεσμεύσεις στο πλαίσιο των επιχειρήσεων, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την 
επιχειρησιακή στρατηγική αυτονομία της Ένωσης· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι τα 
παραδείγματα συνεργασίας όπως η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία επέμβασης, η Βόρεια 
Αμυντική Συμμαχία (NORDEFCO) ή και η αυξανόμενη ενοποίηση των ενόπλων 
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δυνάμεων της Γερμανίας και των Κάτω Χωρών συνάδουν με τη λογική αυτή της 
εντατικοποίησης της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών·

Θεσμικό πλαίσιο 

61. εκτιμά ότι η πρόοδος προς μια ευρωπαϊκή άμυνα διανοίγει προοπτικές για σημαντικές 
δομικές αλλαγές· λαμβάνει υπό σημείωση την ανακοίνωση για τη δημιουργία Γενικής 
Διεύθυνσης «Άμυνα και Διάστημα» στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπό την ευθύνη 
του/της Επιτρόπου Εσωτερικής Αγοράς· σημειώνει ότι αυτή η νέα αυτή ΓΔ θα πρέπει 
να διαθέτει αρμοδιότητα να υποστηρίζει, να συντονίζει ή να συμπληρώνει τις δράσεις 
των κρατών μελών στον τομέα της ευρωπαϊκής άμυνας, συμβάλλοντας έτσι στην 
ενίσχυση της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας· λαμβάνει υπό σημείωση τον 
προσδιορισμό των πέντε βασικών καθηκόντων της (υλοποίηση και έλεγχος του EDF, 
δημιουργία μιας ανοικτής και ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής αγοράς αμυντικού 
εξοπλισμού, εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τη στρατιωτική κινητικότητα, ενίσχυση 
μιας ισχυρής και καινοτόμου διαστημικής βιομηχανίας, εφαρμογή του μελλοντικού 
διαστημικού προγράμματος), αλλά καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει περαιτέρω τα 
καθήκοντα της νέας ΓΔ· έχει ερωτήματα ως προς τη συνάρθρωσή της με άλλες δομές, 
ενεργές στον τομέα της αμυντικής πολιτικής και υπαγόμενες σε άλλους φορείς (ΕΟΑ, 
ΕΥΕΔ κ.λπ.)·

62. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επίτροπο Εσωτερικής Αγοράς, στον Αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 
Πολιτικής Ασφαλείας, στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, 
στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, στους οργανισμούς της Ένωσης που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς του διαστήματος, της ασφάλειας και της άμυνας, 
καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.


