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B8-0128/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το μέλλον της Συνθήκης INF και 
τον αντίκτυπό της στην ΕΕ 
(2019/2574(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τα πυρηνικά όπλα μέσου βεληνεκούς (Συνθήκη INF), 
που υπεγράφη στην Ουάσιγκτον στις 8 Δεκεμβρίου 1987 από τον τότε Πρόεδρο των 
ΗΠΑ Ρόναλντ Ρήγκαν και τον τότε Πρόεδρο της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών 
Δημοκρατιών (ΕΣΣΔ) Μιχαήλ Γκορμπατσώφ,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της 21ης Οκτωβρίου 2018 του Προέδρου των ΗΠΑ 
Ντόναλντ Τραμπ με την οποία απειλούσε ότι θα αποσύρει τις ΗΠΑ από τη Συνθήκη 
INF,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ της 1ης 
Φεβρουαρίου 2019 που επιβεβαιώνει την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συνθήκη INF,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της 2ας Φεβρουαρίου 2019 του Προέδρου της Ρωσίας 
Βλαντιμίρ Πούτιν, που επιβεβαιώνει ότι η κυβέρνησή του αναστέλλει τη συμμετοχή της 
Ρωσίας στη Συνθήκη,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση σχετικά με τη Συνθήκη INF που εκδόθηκε από τους 
υπουργούς Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στις 4 Δεκεμβρίου 2018,

– έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ύπατης 
Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, 
Federica Mogherini, κατά την έβδομη διάσκεψη της ΕΕ για τη μη διάδοση και τον 
αφοπλισμό, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 18 και 19 Δεκεμβρίου 2018,

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση για τη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ που υπεγράφη στις 10 
Ιουλίου 2018 στις Βρυξέλλες,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι με τη Συνθήκη INF που υπογράφηκε μεταξύ των Ηνωμένων 
Πολιτειών και της Σοβιετικής Ένωσης το 1987 ως συμφωνία ελέγχου των εξοπλισμών 
καταργήθηκαν όλοι οι εγκατεστημένοι στη Συρία βαλλιστικοί πύραυλοι και οι 
πύραυλοι cruise με βεληνεκές από 500 έως 5 500 χιλιόμετρα καθώς και οι εκτοξευτές 
τους·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι έως το Μάιο 1991 περίπου 2 692 πύραυλοι είχαν εξαλειφθεί 
σύμφωνα με τους όρους της Συνθήκης· λαμβάνοντας υπόψη ότι στη συνέχεια 
ακολούθησαν 10 χρόνια επιτόπιων επιθεωρήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 
3 000 πύραυλοι που περιέχουν πυρηνικές κεφαλές αφαιρέθηκαν τελικά λόγω της 
Συνθήκης INF·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη INF έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην 
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προστασία της ασφάλειας της Ευρώπης και των εταίρων της στο ΝΑΤΟ για 
περισσότερες από τρεις δεκαετίες·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επανειλημμένα 
εκφράσει τις ανησυχίες τους προς τη Ρωσία εξαιτίας των δραστηριοτήτων της στον 
τομέα της ανάπτυξης πυραύλων, ιδίως όσον αφορά το πυραυλικό σύστημα 9M729, το 
οποίο θεωρούν ότι παραβιάζει τη Συνθήκη INF·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 21 Οκτωβρίου 2018 ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ 
Τραμπ δήλωσε την πρόθεσή του να αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Συνθήκη, 
επικαλούμενος τη μη τήρησή της από τη Ρωσία·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέστειλαν επισήμως την ισχύ της 
Συνθήκης την 1η Φεβρουαρίου 2019 μετά την παρέλευση της προθεσμίας των 60 
ημερών που είχε ταχθεί στη Ρωσία προκειμένου να συμμορφωθεί πλήρως με αυτήν· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία ανέστειλε με τη σειρά της τη Συνθήκη στις 2 
Φεβρουαρίου 2019·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την αποχώρησή της από τη Συνθήκη, η Ρωσία έχει 
ξεκινήσει εργασίες για την ανάπτυξη νέων βαλλιστικών και υπερηχητικών πυραυλικών 
συστημάτων μέσου βεληνεκούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες 
έχουν ανακοινώσει σχέδια για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης 
όπλων που απαγορεύονται δυνάμει της Συνθήκης INF·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Jens Stoltenberg έχει 
καλέσει τη Ρωσία να αξιοποιήσει την εξάμηνη προθεσμία που της έθεσαν οι Ηνωμένες 
Πολιτείες για να επανέλθει σε καθεστώς πλήρους συμμόρφωσης με τη Συνθήκη·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία έχει κατ’ επανάληψη αρνηθεί ότι παραβίασε τη 
Συνθήκη μεταξύ των ετών 2014 έως 2017, με αποτέλεσμα να επιτείνεται η έλλειψη 
εμπιστοσύνης στη Συνθήκη INF ή στην εφαρμογή της·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, πριν από την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συνθήκη, η Ρωσία 
είχε επιβεβαιώσει ότι θα αναπτύξει στις αρχές του 2019 τους διηπειρωτικούς 
βαλλιστικούς πυραύλους RS-26 1 200 χλμ. ανατολικά της Μόσχας

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα, η οποία δεν έχει υπογράψει τη Συνθήκη INF, έχει 
προβεί σε ευρεία διάδοση του πυραυλικού οπλοστασίου της, στο οποίο 
συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων εκτοξευτές, όπως οχήματα πολλαπλών ανεξάρτητα 
κατευθυνόμενων κεφαλών επανεισόδου στην ατμόσφαιρα (MIRV) και βαλλιστικοί 
πύραυλοι υποβρυχίων Jin-class, διευρύνοντας εκθετικά το βεληνικές του βαλλιστικού 
πυραυλικού της οπλοστασίου, το οποίο εκτιμάται σήμερα ότι περιλαμβάνει 1 200 
βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς, 200-300 βαλιστικούς πυραύλους μέσου 
βεληνεκούς και 75-100 διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους, και λαμβάνοντας 
υπόψη ότι απαιτείται μια νέα Συνθήκη η οποία θα δεσμεύει τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την 
Κίνα·

1. υποστηρίζει τη συνέχιση της ισχύος της Συνθήκης INF η οποία αποτελεί ακρογωνιαίο 
λίθο για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων παγκοσμίως και πιστεύει ότι η Συνθήκη 
έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην ευρωπαϊκή ειρήνη και ασφάλεια για 
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περισσότερες από τρεις δεκαετίες·

2. υποστηρίζει τη δήλωση των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με την οποία 
η Ρωσία έχει αναπτύξει πυραυλικά συστήματα που παραβιάζουν τη Συνθήκη INF και 
συνιστούν απειλή για την ευρωατλαντική ασφάλεια· συμφωνεί, επιπλέον, με την 
εκτίμηση του ΝΑΤΟ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τηρήσει πλήρως τις υποχρεώσεις 
τους που απορρέουν από τη Συνθήκη INF·

3. καλεί τη Ρωσία να επανέλθει το ταχύτερο δυνατόν σε καθεστώς πλήρους και 
επαληθεύσιμης συμμόρφωσης με τη Συνθήκη INF και την καλεί μετ’ επιτάσεως να 
δεσμευτεί ότι θα διασφαλίσει τη διαρκή τήρηση της συμφωνίας στο μέλλον·

4. αναγνωρίζει τη σημασία της πλήρους διαφάνειας και του διαλόγου χάριν της 
οικοδόμησης εμπιστοσύνης στην εφαρμογή της Συνθήκης INF και κάθε άλλης 
συμφωνίας που εγγυάται τη στρατηγική σταθερότητα και ασφάλεια·

5. υποστηρίζει θερμά πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ενίσχυση της μη διάδοσης και 
του αφοπλισμού και ενθαρρύνει την επανάληψη ενός εποικοδομητικού διαλόγου 
μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας προκειμένου να θεσπιστούν αυστηρότεροι 
κανόνες και εγγυήσεις όσον αφορά τις αντίστοιχες πυραυλικές και πυρηνικές 
ικανότητές τους·

6. παραμένει πλήρως προσηλωμένο στους στόχους ενός αποτελεσματικού ελέγχου των 
όπλων, του αφοπλισμού και της μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων σε διεθνές επίπεδο·

7. υπογραμμίζει τη σημασία της ενότητας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και των 
εταίρων της στο ΝΑΤΟ για τη διατήρηση της ευρωατλαντικής ασφάλειας και 
αποτροπής και της αμυντικής ικανότητας ΝΑΤΟ·

8. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στην Αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 
Πολιτικής Ασφάλειας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον 
Πρόεδρο και στα μέλη του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών, στον Πρόεδρο της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας, και στα μέλη της Κρατικής Δούμας και του Ομοσπονδιακού 
Συμβουλίου της Ρωσίας.


