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για όλες τις θυσίες που έχουν κάνει
για να εκπληρώσω τα όνειρα μου
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μεγάλα και κρίσιμα ζητήματα τα οποία απαιτούν
δύσκολες αποφάσεις και κρίσιμες πολιτικές επιλογές. Η διαχείριση του ευρώ και η

αναθέρμανση της ευρωπαϊκής οικονομίας, τα σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα, η
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μετανάστευση από τρίτες χώρες, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και η προστασία
των ατομικών ελευθεριών, τα σύνορα της Ευρώπης, ο σταθεροποιητικός ρόλος της
στα Βαλκάνια και σε άλλες γειτονικές ή λιγότερο γειτονικές περιοχές, οι σχέσεις με
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την αμερικανική υπερδύναμη είναι μερικά μόνον από μια πληθώρα σημαντικών
θεμάτων που αναζητούν μια πειστική και αποτελεσματική ευρωπαϊκή απάντηση.
Η ανάπτυξη ενός αυτόνομου συστήματος άμυνας και ασφάλειας παραμένει
για την Ευρωπαϊκή Ένωση το μεγάλο ζητούμενο. Η ΕΕ έχει ήδη κάνει σημαντικά
βήματα στην προοπτική ανάπτυξης κοινής πολιτικής στον τομέα της ασφάλειας και
της άμυνας. Από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, όπου τέθηκαν οι βάσεις για μια Κοινή
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Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) με ευρωπαϊκό, ανεξάρτητο
χαρακτήρα, μέχρι και σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταφέρει παρά τις όποιες

δυσκολίες να ακολουθήσει μια αργή αλλά ταυτόχρονα σταθερή πορεία που έχει ήδη

οδηγήσει στην αποκρυστάλλωση τόσο των πολιτικών και στρατιωτικών θεσμών που

είναι απαραίτητοι προκειμένου να μπορεί να αναπτύξει αποτελεσματική δράση όσο

και σε ένα συγκεκριμένο επιχειρησιακό πλαίσιο δράσης.
Κύριος στόχος αυτής της εργασίας είναι να παρουσιάσει τις προσπάθειες που

έχουν γίνει από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου μέχρι σήμερα. Δευτερευόντως να

προβάλλει τους προβληματισμούς των Ευρωπαίων και των Αμερικανών για τις
εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και τις προοπτικές για το μέλλον της Ευρωπαϊκής
άμυνας και ασφάλειας.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Στο σημείο αυτό βρίσκω αναγκαίο να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όσους
συνέβαλαν στην εκπόνηση αυτής της διπλωματικής εργασίας. Πρωτίστως θα ήθελα

να ευχαριστήσω την οικογένεια μου για την αμέριστη συμπαράσταση της και την

στήριξη που έδωσαν σε όλες μου τις δύσκολες στιγμές. Επίσης, θα ήθελα να
ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο για την
καθοδήγηση του κατά τη διάρκεια της συγγραφής αυτής της διπλωματικής και για

την εμπιστοσύνη που έδειξε στις ικανότητες μου. Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω την

ευγνωμοσύνη μου στον κ. Αθανάσιο Κοτσίρη για τις πολύτιμες πληροφορίες και τις
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υποδείξεις που μου προσέφερε καθ’ όλη την διάρκεια της έρευνας.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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Η ΕΕ είναι σήμερα μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές και πολιτικές
οντότητες στον κόσμο, με 493 εκατομμύρια ανθρώπους και συνδυασμένο ονομαστικό
ΑΕΠ €11.5 ($15,0) τρισεκατομμύρια το 2006. Οι υποστηρικτές της Ευρωπαϊκής

Ένωσης υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξη της εξασφαλίζει την ειρήνη, τη δημοκρατία

και την ευημερία για τα κράτη μέλη της. Το κεντρικό ζήτημα όμως στην

πανευρωπαϊκή και στην εθνική πολιτική των κρατών μελών είναι η φύση και η

μελλοντική κατεύθυνση της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα γενικά ζητήματα
περιλαμβάνουν την τελική έκταση της Ένωσης, τα όρια σε νέα διεύρυνση, το ρυθμό

ένταξης νέων μελών, την επέκταση της ιδιότητας μέλους σε σχέση με την εσωτερική

ολοκλήρωση, το μέλλον ως πολιτική ένωση παρά του μέλλοντος ως ζώνη

ΙΟ

ελευθεροποίησης των συναλλαγών, των γεωγραφικών ορίων της Ευρώπης για λόγους
ιδιότητας μέλους και την ιστορικό-πολιτιστική ταυτότητα των μελών και της
Ένωσης. Η εσωτερική δομή, οι διαδικασίες και οι πολιτικές υπόκεινται σε σταθερή
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πολιτική συζήτηση. Τα συγκεκριμένα ζητήματα περιλαμβάνουν αυτή τη στιγμή την
διεύρυνση στα Βαλκάνια και την τουρκική ένταξη, προβλήματα οικονομικής
εντιμότητας και δημοκρατικής υπευθυνότητας, σχετική οικονομική βιωσιμότητα, η
αναθεώρηση των κανόνων του σύμφωνου σταθερότητας και ανάπτυξης και η κοινή
αγροτική πολιτική.

Σε διπλωματικό και σε πολιτικό επίπεδο, μέχρι να μπορέσουν να αποκτήσουν
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ενιαία φωνή για σημαντικά ζητήματα όπως η ειρήνη και η σταθερότητα, η
τρομοκρατία, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, η σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες

και ο ρόλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Οι χώρες της ΕΕ διατηρούν πλήρη
εθνική κυριαρχία στις ένοπλες δυνάμεις τους. Τα αμυντικά τους συστήματα
υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των εθνικών κυβερνήσεων και οι μόνες
σχέσεις που έχουν μεταξύ τους είναι οι δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο

συμμαχιών όπως το ΝΑΤΟ.

Στην εργασία αυτή θα εξετάσουμε την προσπάθεια της Ευρώπης για μια

Κοινή Πολιτική Άμυνα και Ασφάλειας και όλους εκείνους τους παράγοντες που
συμβάλουν ή εμποδίζουν τον στόχο αυτό.
Στο πρώτο κεφάλαιο θα αναφερθώ στην έννοια της άμυνας και της ασφάλειας
ο

τον 21 αιώνα και τις νέες απειλές και προκλήσεις που δημιουργήθηκαν ιδιαίτερα
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μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Επίσης θα κάνω και μια σύντομη αναφορά για την
Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά το θεσμικό της πλαίσιο.
Στο δεύτερο κεφάλαιο θα μιλήσω αρχικά για το πώς φτάσαμε στην
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Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση (ΔΕΕ) και ποιες οι σχέσεις αυτής με την Ευρωπαϊκή

Ένωση (ΕΕ). Έπειτα θα γίνει λόγος για το ΝΑΤΟ και την δράση του στην Γηραιά

Ήπειρο, καθώς και στις σχέσεις του με την ΕΕ και την ΔΕΕ. Τέλος γίνεται αναφορά

για τις στρατιωτικές δυνατότητες της ΕΕ και τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της
αμυντικής βιομηχανίας και των εξοπλισμών.

Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται αρχικά η ασφάλεια στον ευρωπαϊκό χώρο
μεταψυχροπολεμικά και στη συνέχεια αναφέρω με ιστορική και θεσμική προσέγγιση
την εξέλιξη και την πρόοδο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής

Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας. Στο
της Στρατηγικές Επιλογές της ΕΕ.
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τέλος του κεφαλαίου γίνεται αναφορά στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας και

Οι προβληματισμοί και οι προοπτικές για το μέλλον της Ευρωπαϊκής άμυνας
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και ασφάλειας αναλύονται στο τέταρτο κεφάλαιο όπου γίνεται αναφορά σε κάποια
από τα πιο σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την Ευρώπη σήμερα. Τα ζητήματα
αυτά είναι α) για το αν η Ευρωπαϊκή άμυνα μπορεί να υπάρξει χωρίς το ΝΑΤΟ, β)
ποια είναι η άποψη των ΗΠΑ για τις εξελίξεις στο θέμα της άμυνας, γ) γενικότερα οι
Ευρω-ατλαντικές σχέσεις και η στάση των τριών μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων, δ)
η σχέση της Τουρκίας και το κατά πόσο θα ωφελούσε την ΕΕ μια ενδεχόμενη
συμμετοχή της στην ΚΕΠΠΑ και ε) της τελευταίες αλλαγές που φέρνει η
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Μεταρρυθμιστική Συνθήκη της Λισαβόνας όσον αφορά την ΚΕΠΠΑ και την ΕΠΑΑ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
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ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Κ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ,
ΝΕΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ, ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Ήδη από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου1 η παγκόσμια κοινότητα διαπίστωνε

ότι «ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του νέου γεωπολιτικού σκηνικού είναι η
καθυστερημένη αναγνώριση της παγκόσμιας φύσης πολλών από τα σημερινά
προβλήματα, τα οποία δεν μπορούν να επιλυθούν, ούτε να προσεγγισθούν από
μεμονωμένες χώρες».

Πολλές από τις σημαντικότερες απειλές σήμερα είναι παγκοσμίου κλίμακας.
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Η παραδοσιακή στρατιωτική ισχύς απέχει από το να προσφέρει μια επαρκή
αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων. Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ΄80 είχε
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τεθεί το ζήτημα τις ανάγκης διεύρυνσης του περιεχομένου της έννοιας της ασφάλειας.
Ο περιοριστικός ορισμός της έννοιας της ασφάλειας επικέντρωνε την προσοχή
στις υλικές δυνατότητες και στον έλεγχο και τη χρήση της στρατιωτικής δύναμης από
τα κράτη διαφοροποιούμενος από τον ευρύτερο ορισμό της ασφάλειας που έκανε
διαχωρισμό μεταξύ στρατιωτικών, πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και
περιβαλλοντικών απειλών ασφάλειας, οι οποίες επηρέαζαν όχι μόνο τα κράτη αλλά
και ομάδες, άτομα ή και άλλους μη κρατικούς δρώντες.

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

Στη μεταψυχροπολεμική εποχή, οι κίνδυνοι και οι εξωτερικές απειλές για την

εθνική ασφάλεια ενός κράτους δεν είναι μόνο στρατιωτικής φύσης, δεν μπορούν να

αντιμετωπιστούν μόνο με στρατιωτικά μέσα και χρειάζεται συνεργασία όλου του

«οπλοστασίου» που έχει στη διάθεσή του ένα κράτος. Επίσης, απαραίτητη είναι η
διεθνείς συνεργασία, λόγω της διεθνικής φύσης πολλών προβλημάτων.
Γενικά, το τέλος του Ψυχρού Πολέμου έχει οδηγήσει σε αναθεώρηση των

ερωτημάτων και υποθέσεων σχετικά µε την ασφάλεια. Πάντως, όλοι οι θεωρητικοί
συμφωνούν ότι τα ερωτήματα και κάποιες από τις απαντήσεις έχουν αλλάξει, αλλά

διαφωνούν ποια είναι τα ερωτήματα αυτά και ποιες οι αντίστοιχες απαντήσεις. Τα
θέματα που έχουν προκύψει σχετίζονται:

1

Ντόκος-Τσάκωνας, Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας, 2005, σελ. 20
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Ø πρώτον, µε τον αν έχει μειωθεί η σημασία της στρατιωτικής δύναμης στη
διεθνή πολιτική. Για ορισμένους αυτό σημαίνει ότι οι στρατιωτικές απειλές

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

είναι λιγότερο κυρίαρχες, ενώ για άλλους ότι η στρατιωτική δύναμη είναι

εργαλείο πολιτικής, η αποτελεσματικότητα του οποίου στην πράξη δεν είναι
πάντα δεδομένη,

Ø δεύτερον, µε το αν είναι απαραίτητο να ξανασκεφτούμε τις διεθνείς σχέσεις

και την εθνική ασφάλεια. Για μερικούς αυτό προκύπτει από τις νέες συνθήκες
του µετα-ψυχροπολεμικού κόσμου, ενώ για άλλους από την αποτυχία της

ακαδημαϊκής κοινότητας των διεθνολόγων να προβλέψει τη χρονική στιγμή
και τη μορφή του τέλους του Ψυχρού Πολέμου,

Ø τρίτον, µε το αν υπάρχει η ανάγκη να διευρυνθεί η αντίληψη για την εθνική

ΙΟ

ασφάλεια.

Στα χρόνια που ακολούθησαν τη λήξη του δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το

ΣΤ
ΗΜ

κύριο πρόβλημα ασφάλειας στην Ευρώπη το χαρακτήριζε μια καθαρά ιδεολογική και
στρατιωτική αντιπαράθεση κατά μήκος συνόρων όπου υπήρχαν ανεπτυγμένες
δυνάμεις, ενώ ταυτόχρονα το πυρηνικό οπλοστάσιο εκατέρωθεν δημιουργούσε τις
συνθήκες της ισορροπίας του τρόμου. Με την κατάρρευση του κομμουνισμού, τη
διάλυση της Σοβιετικής Ενώσεως, τον περιορισμό των δυνατοτήτων της Ρωσίας και
την επανένωση της Γερμανίας το πρόβλημα πήρε πολύ διαφορετικό χαρακτήρα. Ένα
νέο περιβάλλον δημιουργήθηκε στην Ευρώπη.

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

Σύμφωνα µε το Robert McNamara, η ουσία της ασφάλειας είναι η ανάπτυξη,

που περιλαμβάνει όχι µόνο τη στρατιωτική ικανότητα ενός κράτους να επιβιώσει ως

ανεξάρτητη ύπαρξη, αλλά και την ελευθερία να αναπτύξει και να βελτιώσει τη θέση

του μακροπρόθεσμα. Ο John Garnett υποστηρίζει ότι α ασφάλεια έχει να κάνει όχι
µόνο µε την αίσθηση της εμπιστοσύνης ότι το κράτος, οι θεσμοί του, η ευημερία του
και ο τρόπος ζωής του έχουν την ικανότητα να συνεχίσουν να υπάρχουν
ανεμπόδιστα. Ο Robert McKinlay θεωρεί ότι η ασφάλεια είναι η σχετική απουσία
απειλών και η ικανότητα αντίδρασης στις τελευταίες. Το κράτος απολαμβάνει υψηλό
βαθμό ασφάλειας, όταν έχει την ικανότητα να προωθεί και να προστατεύει τα ζωτικά
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του συμφέροντα στο περιβάλλον όπου βρίσκεται. Τέλος, o Barry Buzan2 τονίζει ότι η
ασφάλεια είναι η επιδίωξη της ελευθερίας από τις απειλές και η ικανότητα των
κρατών και των κοινωνιών να διατηρήσουν την ανεξαρτησία και την ακεραιότητά

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

τους απέναντι σε δυνάμεις που θεωρούν εχθρικές. Η κατώτερη γραµµή της
ασφάλειας είναι η επιβίωση, που περιλαμβάνει μια σειρά επιδιώξεων σχετικά µε τις
συνθήκες της.

Συνθέτοντας τις απόψεις αυτές, ορίζουμε την ασφάλεια τόσο ως την
ελευθερία από απειλές όσο και ως την ικανότητα του κράτους να χρησιμοποιεί τα
μέσα που έχει στη διάθεσή του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να θωρακίζει, να αναπτύσσει

και να εκμεταλλεύεται όλες τις εθνικές και διεθνείς συνθήκες που συμβάλλουν στην

προστασία και προώθηση των ζωτικών του συμφερόντων απέναντι σε πραγματικούς
ή εν δυνάμει συµµάχους και εχθρούς. Έτσι, η ασφάλεια εξαρτάται πρωτίστως από τις
στρατιωτικές, οικονομικές και διπλωματικές συνθήκες του διεθνούς περιβάλλοντος.

ΙΟ

Παρά την αρχική ευφορία που δημιούργησε η πτώση του Τείχους του
Βερολίνου η πραγματικότητα αποδείχτηκε διαφορετική3. Νέες απειλές έκαναν την

ΣΤ
ΗΜ

εμφάνιση τους στον ευρωπαϊκό ορίζοντα, με κυριότερες την κρίση στη
Γιουγκοσλαβία και τις συγκρούσεις στις πρώην σοβιετικές δημοκρατίες του
Καυκάσου. Παράλληλα, προβλήματα δημοκρατίας σε κάποια από τα νέα κράτη,
διασπορά πυρηνικών όπλων, ισλαμικός φανατισμός στη νότια ακτή της Μεσογείου
αλλά και στην Τουρκία, τρομοκρατία στο εσωτερικό των ευρωπαϊκών χωρών,
παράνομη μετανάστευση από τις χώρες του τρίτου Κόσμου, με συναφή κοινωνικά
προβλήματα, αποτελέσαν κάποιο σήμα κινδύνου για το μέλλον της ευρωπαϊκής

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

ασφάλειας.

Όλοι σήμερα δέχονται ότι οι απειλές4 μπορεί να είναι τόσο στρατιωτικές,

πολλαπλών διευθύνσεων, ασύμμετρες και συχνά δύσκολο να προβλεφθούν. Οι
απειλές αυτές περιλαμβάνουν την αβεβαιότητα και την αστάθεια στην ευρύτερη
περιοχή της Ευρώπης και τις τοπικές κρίσεις στην περιφέρεια της.
Κάποιες χώρες εντός αλλά και στην περιφέρεια της Ευρώπης αντιμετωπίζουν

σοβαρές οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές δυσκολίες. Εθνικοί και θρησκευτικοί

ανταγωνισμοί, εδαφικές διενέξεις, παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και

2

Μπόση Μαίρη, Ζητήματα Ασφαλείας στη Νέα τάξη Πραγμάτων, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1999,
σελ. 31
3
Ιωάννης Παρίσης, Θέματα Πολιτικής και Άμυνας, 2000, η Ευρωπαϊκή Αμυντική Ταυτότητα στην
αυγή του 21ου αιώνα, σελ 13
4
Ιωάννης Παρίσης, η αμυντική αυτονομία της ενωμένης Ευρώπης, σελ.28
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διάλυση κρατών μπορούν να οδηγήσουν σε τοπική ή ακόμα και σε περιφερειακή
αστάθεια. Οι εντάσεις είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε κρίσεις που θα επιφέρουν
πλήγμα στην ευρωπαϊκή σταθερότητα, προβλήματα στον πληθυσμό σε ένοπλες
συρράξεις. Η ύπαρξη πυρηνικών δυνάμεων στην περιφέρεια της Ευρώπης σε κάποιες
περιπτώσεις στα χέρια κρατών με πολιτική αστάθεια αποτελεί πηγή αβεβαιότητας για
την ασφάλεια και την σταθερότητα. Επίσης, η διασπορά όπλων μαζικής καταστροφής
αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερης ανησυχίας. Παράλληλα, η διασπορά τεχνολογίας,
ακόμη και σε κράτη χαμηλού οικονομικού επιπέδου, δίνει την δυνατότητα
παραγωγής όπλων υψηλής τεχνολογίας και ανάλογων στρατιωτικών δυνατοτήτων.

1.2 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ
Στις 9 Μαΐου 1950 ο Γάλλος υπουργός των εξωτερικών Robert Schuman
κάλεσε τα Ευρωπαϊκά κράτη5 να δημιουργήσουν την Ευρωπαϊκή

κοινότητα

Άνθρακα και Χάλυβα (Ε.Κ.Α.Χ.) που θα αποτελούσε μόνο το πρώτο βήμα για την
ενοποίηση της ηπείρου. Στις 18 Απριλίου 1951 έξι ευρωπαϊκά, ιδρυτικά κράτη
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και υπέγραψαν στο Παρίσι την Συνθήκη Ε.Κ.Α.Χ. Στις
25 Μαρτίου 1957, το Βέλγιο, η Ιταλία, η Γαλλία, το Λουξεμβούργο, η Ο.Δ. της
Γερμανίας και η Ολλανδία ιδρύουν με τις Συνθήκες της Ρώμης, την Ευρωπαϊκή
Οικονομική κοινότητα (Ε.Ο.Κ.) και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας
(ΕΥΡΑΤΟΜ) που προστίθενται στην ήδη από το 1951 υπάρχουσα Ευρωπαϊκή
Κοινότητα Άνθρακα ή χάλυβα6.
Το πλαίσιο της Συνθήκης ΕΕ σήμερα είναι τελείως διαφορετικό από εκείνο
που είχε θεσπισθεί στη δεκαετία του 1950. Οι πρώτες σημαντικές διατάξεις
αναθεώρησης των Ιδρυτικών Συνθηκών ενσωματώθηκαν στην Ενιαία Ευρωπαϊκή
Πράξη (ΕΕΠ) του 1986, η οποία περιείχε διευκρινιστικές διατάξεις που επέκτειναν το
πεδίο δράσης της Κοινότητας όσον αφορά τις πολιτικές και διατάξεις που
τροποποιούσαν ορισμένες πτυχές της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην
Κοινότητα. Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ)7 του 1992 αξιοποίησε το
ευνοϊκό κλίμα που είχε δημιουργήσει η ΕΕΠ για τη διαδικασία ολοκλήρωσης και την
5

Χριστοδουλίδης Θεόδωρος, Από την Ευρωπαϊκή Ιδέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης,
2004 σελ. 50-51
6
Βλ. Πίνακα 1 και 2
7
ευρύτερα γνωστή ως Συνθήκη του Μάαστριχτ
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προώθησε σημαντικά. Αυτό έγινε κυρίως με δύο τρόπους. Πρώτον, η Συνθήκη8
δημιούργησε τον νέο οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος βασιζόταν σε
τρεις πυλώνες: τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και τη Συνεργασία στους Τομείς της Δικαιοσύνης και
των Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΥ). Δεύτερον προώθησε την πολιτική και τη

θεσμική εμβάθυνση: η πολιτική εμβάθυνση προωθήθηκε κυρίως με τη θέσπιση μιας

διαδικασίας και ενός χρονοδιαγράμματος για τη μετάβαση στην Οικονομική και
Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) και το ενιαίο νόμισμα και η θεσμική εμβάθυνση

προωθήθηκε κυρίως με την περαιτέρω επέκταση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων

με ενισχυμένη πλειοψηφία στο Συμβούλιο και με τη δημιουργία μιας νέας
νομοθετικής διαδικασία της συναπόφασης9.

Η Συνθήκη του Άμστερνταμ του 1997 δεν είχε τον αντίκτυπο ούτε τις
φιλοδοξίες της ΕΕΠ ή της Συνθήκης του Μάαστριχτ. Η Συνθήκη αυτή δεν πέτυχε τον

ΙΟ

θεωρούμενο ως κύριο στόχο της, δηλαδή την προσαρμογή της σύνθεσης των
οργάνων της ΕΕ εν όψει της προετοιμασίας για τη διεύρυνση. Παρ’ όλα αυτά η

ΣΤ
ΗΜ

Συνθήκη του Άμστερνταμ είχε σημασία για τη διαδικασία ολοκλήρωσης, καθώς,
όπως και η ΕΕΠ και η Συνθήκη του Μάαστριχτ, προώθησε, μολονότι σε μικρότερο
βαθμό, την πολιτική και τη θεσμική εμβάθυνση. Όσον αφορά την πολιτική
εμβάθυνση, η κύρια συμβολή της συνθήκης του Άμστερνταμ συνίσταται στην
ενίσχυση της ικανότητας λήψης αποφάσεων της ΕΕ σε ορισμένα θέματα του τομέα
της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων. Όσον αφορά την θεσμική
εμβάθυνση, οι σημαντικότερες αλλαγές που επέφερε η Συνθήκη αυτή ήταν η

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

επέκταση της διαδικασίας συναπόφασης σε περισσότερους τομείς πολιτικής και η

ουσιαστική κατάργηση της διαδικασίας συνεργασίας.
Το πεδίο της Συνθήκης της Νίκαιας του 2001 ήταν εξαρχής περιορισμένο,

καθώς σκοπός της ήταν κυρίως να εξετάσει τα ζητήματα που είχε αφήσει σε

εκκρεμότητα η Συνθήκη του Άμστερνταμ. Αυτό σήμαινε ότι κύριος στόχος της ήταν
να επιφέρει αλλαγές στη σύνθεση των οργάνων της ΕΕ, στη στάθμιση των ψήφων
στις διαδικασίες ψηφοφορίας, ώστε να μπορέσει η ΕΕ να απορροφήσει τα υπό ένταξη

8

Νάσκου – Περράκη, Το Δίκαιο των Διεθνών Οργανισμών, Η Θεσμική Διάσταση, Εκδόσεις Αντ. Ν.
Σάκκουλα Αθήνα – Κομοτηνή 2002, σελ. 358-359
9
Τα σημαντικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ περιλαμβάνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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κράτη, χωρίς να κλονιστεί ταυτόχρονα η ικανότητα της να λειτουργεί με επαρκώς
αποδοτικό τρόπο.
ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ
Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Ο κατεξοχήν πολιτικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης10 είναι η εξέλιξη και
η διατήρηση μιας αποτελεσματικής ενιαίας αγοράς. Σημαντικές προσπάθειες έχουν
καταβληθεί στη δημιουργία εναρμονισμένων πρότυπων με σκοπό να αποδώσουν τα
βέλτιστα

οικονομικά

οφέλη

μέσω

της

δημιουργίας

μεγαλύτερων

και

αποτελεσματικότερων αγορών. Από τη Συνθήκη της Ρώμης, πολιτικές έχουν
εφαρμόσει την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών και των υπηρεσιών μεταξύ των
κρατών μελών, και συνεχίζουν να πράττουν το ίδιο. Η ΕΕ προωθεί την ελεύθερη
κυκλοφορία του κεφαλαίου μεταξύ των κρατών μελών της. Τα μέλη έχουν ένα κοινό
σύστημα έμμεσης φορολογίας, τον Φ.Π.Α, καθώς επίσης και κοινούς τελωνειακούς
δασμούς και φόρους στα διάφορα προϊόντα. Έχουν μια κοινή αγροτική πολιτική (και
κοινή πολιτική αλιείας) και δομικά και συνεκτικά κεφάλαια, με τα οποία βελτιώνουν
τις υποδομές και βοηθούν τις μειονεκτούσες περιοχές. Από κοινού είναι γνωστές ως
πολιτικές συνοχής. Η ΕΕ διαθέτει επίσης κεφάλαια για οικονομική ενίσχυση
έκτακτης ανάγκης, παραδείγματος χάριν μετά από τις φυσικές καταστροφές. Η
χρηματοδότηση επεκτείνεται στα προγράμματα για υποψήφιες χώρες αλλά και άλλες
ανατολικοευρωπαϊκές χώρες, καθώς επίσης και για την ενίσχυση πολλών
αναπτυσσόμενων χωρών. Η ΕΕ χρηματοδοτεί επίσης την έρευνα και την τεχνολογική
ανάπτυξη, μέσω των τετραετών προγραμμάτων οργάνωσης για την έρευνα και την
τεχνολογική ανάπτυξη.
Κοινή Εξωτερική Πολιτική και
Πολιτική Ασφαλείας
Η υπεράσπιση και η ασφάλεια είναι παραδοσιακά θέματα εθνικής κυριαρχίας.
Οι πολιτικές της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα καθιερώθηκαν ως ο δεύτερος εκ των τριών

10

Nugent Neill, Πολιτική και Διακυβέρνηση στην Ευρωπαικη Ένωση, Εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα
2004, σελ. 111
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«πυλώνων» της συνθήκη του Μάαστριχτ. Η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική11
ασφαλείας διευκρινίστηκε περαιτέρω και διευρύνθηκε στη Συνθήκη του Άμστερνταμ
το 1997 εκτοπίζοντας την ευρωπαϊκή πολιτική συνεργασία. Η κοινή αυτή πολιτική

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

αναγνωρίζει το ΝΑΤΟ ως αρμόδιο για την εδαφική υπεράσπιση της Ευρώπη. Το
1999 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανέλαβε ευθύνες για την διατήρηση της ειρήνης (σε
Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κονγκό) και αστυνόμευση των συνθηκών.

Η ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και υπεράσπισης είναι ένα στοιχείο που
διαμόρφωσε

το

πολιτικό

πλαίσιο

αντιμετώπισης

των

ανθρωπιστικών

και

διασωστικών αναγκών, αλλά και τους στόχους των ένοπλων δυνάμεων. Περιλαμβάνει

τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής στρατιωτικής δύναμης 60.000 μελών γρήγορης

ανάπτυξης για λόγους διατήρησης της ειρήνης, μιας ευρωπαϊκής αμυντικής

Αστυνομική και Δικαστική
Συνεργασία σε ποινικά θέματα

ΙΟ

αντιπροσωπείας και ενός δορυφορικού κέντρου (για λόγους πληροφόρησης).

ΣΤ
ΗΜ

Ο τρίτος εκ των τριών «πυλώνων» της Ευρωπαϊκής Ένωσης εστιάζει στη
συνεργασία σε ποινικά θέματα, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της
πληροφορίας (μέσω της Europol και του συστήματος πληροφοριών του Schengen),
συμφωνία για τον κοινό ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των επισπευσμένων
διαδικασιών έκδοσης. Είναι το όργανο της επιβολής του νόμου και της
καταπολέμησης του ρατσισμού μέσα στην ΕΕ.

Δημιουργήθηκε ως «πυλώνας» Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στη

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

Συνθήκη του Μάαστριχτ. Στη συνέχεια, η Συνθήκη του Άμστερνταμ μετέφερε τους
τομείς της παράνομης μετανάστευσης, των θεωρήσεων των διαβατηρίων, του ασύλου
και της δικαστικής συνεργασίας στον ενσωματωμένο πρώτο «πυλώνα» (της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας). Ο όρος Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις καλύπτει
πλέον αυτούς τους ενσωματωμένους τομείς καθώς επίσης και το διακυβερνητικό
τρίτο «πυλώνα».

Οι τρεις αυτοί πυλώνες λειτουργούν σύμφωνα με διαφορετικές διαδικασίες

λήψης αποφάσεων: κοινοτική διαδικασία για τον πρώτο πυλώνα και διακυβερνητική

διαδικασία για τους άλλους δύο. Συνεπώς, στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα, μόνον η

11

Κανελλόπουλος Παναγιώτης, Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα
Αθήνα – Κομοτηνή 2003, 4η έκδοση σελ. 68-70
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Επιτροπή μπορεί να υποβάλει προτάσεις στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο και η
ειδική πλειοψηφία αρκεί για την έγκριση των πράξεων στο Συμβούλιο. Στο πλαίσιο
του δεύτερου και του τρίτου πυλώνα, το εν λόγω δικαίωμα πρωτοβουλίας μοιράζεται
Συμβούλιο.

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών και γενικά απαιτείται ομοφωνία στο

Η Συνθήκη της Λισαβόνας12, που βρίσκεται σε διαδικασία επικύρωσης,
προβλέπει πλήρη αναμόρφωση του εν λόγω συστήματος. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα θα
απορροφηθεί πλήρως από την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι τρεις πυλώνες θα

συγχωνευθούν, διατηρώντας παράλληλα τις σχετικές διαδικασίες στον τομέα της
Κοινής

Εξωτερικής

Πολιτικής

και

Πολιτικής

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ

συμπεριλαμβανομένης της αμυντικής πολιτικής.

12

http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_el.htm
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Ασφάλειας

(ΚΕΠΠΑ),

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Ντόκος Θ. – Τσάκωνας Π., Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας, Εκδόσεις
Παπαζήση, 2005

§

Μπόση Μαίρη, Ζητήματα Ασφαλείας στη Νέα τάξη Πραγμάτων, Εκδόσεις
Παπαζήση, Αθήνα 1999

§

Παρίσης Ιωάννης, Θέματα Πολιτικής και Άμυνας, 2000, η Ευρωπαϊκή
Αμυντική Ταυτότητα στην αυγή του 21ου αιώνα

§

Παρίσης Ιωάννης, η αμυντική αυτονομία της ενωμένης Ευρώπης, Εκδόσεις
Μεταίχμιο

§

Χριστοδουλίδης Θεόδωρος, Από την Ευρωπαϊκή Ιδέα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 2004

§

Νάσκου – Περράκη, Το Δίκαιο των Διεθνών Οργανισμών, Η Θεσμική
Διάσταση, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Αθήνα – Κομοτηνή 2002,

§

Nugent Neill, Πολιτική και Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Εκδόσεις
Σαββάλας, Αθήνα 2004,

§

Κανελλόπουλος Παναγιώτης, Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εκδόσεις
Αντ. Ν. Σάκκουλα Αθήνα – Κομοτηνή 2003, 4η έκδοση

§

http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_el.htm

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

§
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΜΥΝΑ
2.1 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΥΝΑΣ (ΕΚΑ)
ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΟΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΔΕΕ)

Η ίδρυση Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άμυνας (EKA)13 συνδέεται με το

πρόβλημα του (επαν)εξοπλισμού της Γερμανίας, μετά το 1950 και, ειδικότερα, με τη
βούληση του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή της Ομοσπονδιακής
Δημοκρατίας της Γερμανίας στο αμυντικό σύστημα της Δύσης.

Στις 27.5.1952 υπογράφεται η Συνθήκη14 για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Άμυνας μεταξύ της Γαλλίας, της Δυτικής Γερμανίας, της Ιταλίας και των

ΙΟ

χωρών του Μπενελούξ. Το Ηνωμένο Βασίλειο, αντίθετο σε κάθε μορφής
ολοκλήρωση, αρνείται να συμμετάσχει. Στις 30.8.1954, το Γαλλικό Κοινοβούλιο (με

ΣΤ
ΗΜ

αριστερή πλειοψηφία) αρνείται να κυρώσει τη Συνθήκη (λόγω του συνδέσμου του
ΚΚΓ με την ΕΣΣΔ και τη γενικότερη άρνηση του Κοινοβουλίου να εκχωρήσει
κυριαρχικές αρμοδιότητες) και η προσπάθεια για την ίδρυση EKA ναυαγεί.
Στις 17.3.1948 ιδρύθηκε, με τη συνθήκη των Βρυξελών (17.3.1948), η Δυτική
Ένωση, μεταξύ της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και των χωρών του
Μπενελούξ. Μετά την αποτυχία ίδρυσης EKA, η ανάγκη εξοπλισμού της
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (ΟΔΓ), είχε ως συνέπεια την

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

προσαρμογή της συνθήκης των Βρυξελών και την ίδρυση της ΔΕΕ με τις συμφωνίες
των Παρισίων (23.10.1954).

Η ίδρυση της ΔΕΕ έχει προσεγγιστεί ως εξής: «Ο ανομολόγητος στόχος της

ύπαρξης

της

ΔΕΕ

ήταν

η

λειτουργία

του

NATO

στην

Ευρώπη

και προϋπόθεση αυτής της λειτουργίας ο επανεξοπλισμός και η ένταξη
της Γερμανίας στα πλαίσια του. Για να εφησυχάσουν όμως η Γαλλία και
το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία εντάσσεται παράλληλα με το NATO
στη ΔΕΕ, μέσω της οποίας ασκείται έλεγχος στον επανεξοπλισμό της. Η
13

Πανάγου Β. – Τσούντα Κ., Η Παγκοσμιοποίηση, Ολοκλήρωση και Συνεργασία στη Σύγχρονη
Διεθνή κοινωνία, Τόμος Β’, Βάσεις της Ευρωπαϊκής Οικοδόμησης, Εκδόσεις Εμμανουηλίδης, 2004,
σελ. 111
14
Howorth Jolyon, Security and Defence Policy In The European Union, Εκδόσεις PALGRAVE
MACMILLAN, 2007, σελ. 5 και 11
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ένταξη όμως είχε φυσιολογική συνέπεια την κατάργηση ενός από τους
πρωταρχικούς

στόχους

της

Συνθήκης

των

Βρυξελλών:

της

άμυνας

και

της αντιμετώπισης οποιασδήποτε απειλής, περιλαμβανομένης ρητά και της

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

αναβίωσης της γερμανικής επιθετικής πολιτικής».

Σήμερα, η ΔΕΕ15 αποτελείται από 10 κράτη μέλη (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία,
Ελλάδα, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία και Ηνωμένο

Βασίλειο), 13 συνδεδεμένα μέλη (Τσεχία, Ουγγαρία, Ισλανδία, Νορβηγία, Πολωνία,
Τουρκία, Βουλγαρία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ρουμανία, Σλοβακία και

Σλοβενία) και πέντε κράτη-παρατηρητές (Αυστρία, Δανία, Φινλανδία, Ιρλανδία και
Σουηδία).

Στο πλαίσιο της ΔΕΕ λειτουργεί μια σειρά θεσμικών οργάνων, το Συμβούλιο
Υπουργών, το Μόνιμο Συμβούλιο Αντιπροσώπων, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση

και η Γενική Γραμματεία, τα οποία εξυπηρετούν το σκοπό ίδρυσής της, δηλαδή τη

ΙΟ

δημιουργία ενός περιφερειακού συστήματος ασφάλειας.
Η ουσιαστική δραστηριοποίηση της ΔΕΕ γίνεται τρεις δεκαετίες μετά την

ΣΤ
ΗΜ

ίδρυσή της και συνδέεται στενά με την όξυνση των σχέσεων Ανατολής-Δύσης που
οφείλεται στην εγκατάσταση αμερικανικών πυραύλων στην Ευρώπη, τη Σοβιετική
επέμβαση στο Αφγανιστάν κ.ά. Το θέμα της Ευρωπαϊκής ενοποίησης ανέκυψε και
πάλι ως μείζον στρατηγικό ζήτημα που έχρηζε άμεσης απάντησης. Τον Ιανουάριο
1984, σε έγγραφο της γαλλικής κυβέρνησης προτεινόταν ο επαναπροσδιορισμός της
ΔΕΕ με βάση τα πολιτικά και στρατηγικά δεδομένα της εποχής.
Τον Οκτώβριο του 1987, η Σύνοδος του Συμβουλίου της ΔΕΕ στη Χάγη

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

υιοθέτησε ένα κείμενο, το οποίο σε πρακτικό επίπεδο προωθούσε την Ευρωπαϊκή
συνεργασία στον τομέα του ελέγχου και του περιορισμού των εξοπλισμών, ενώ
παράλληλα ενίσχυε την Ευρωπαϊκή διάσταση του NATO. Σε θεωρητικό περισσότερο
επίπεδο, επανεξέταζε την Ευρωπαϊκή ασφάλεια στο σύγχρονο πεδίο των διεθνών
σχέσεων, όπως αυτό διαμόρφωναν οι παγκόσμιες κρίσεις αλλά και οι σχέσεις
Ανατολής-Δύσης. Το κείμενο αυτό, που υιοθετήθηκε έπειτα από γαλλική πρόταση
και έφερε τον τίτλο «Πλατφόρμα για τα Συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ασφάλειας»
(Platform on European Security Interests), έγινε γνωστό ως «Πλατφόρμα της Χάγης».
Σηματοδότησε, μάλιστα, την έναρξη της ενταξιακής πορείας της Ισπανίας και της

15

Νάσκου – Περράκη, Το Δίκαιο των Διεθνών Οργανισμών, Η Θεσμική Διάσταση, Εκδόσεις Αντ. Ν.
Σάκκουλα Αθήνα – Κομοτηνή 2002, σελ 287 και 293
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Πορτογαλίας. Τα Πρωτόκολλα Προσχώρησης τους υπογράφηκαν το Νοέμβριο 1988

2.2 ΣΧΕΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

και οι δύο χώρες εντάχθηκαν ως μέλη της ΔΕΕ το Μάρτιο του 1990.

Η Συνθήκη Ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), γνωστή και ως Συνθήκη
του Μάαστριχτ16, ήλθε ως λογική ή αναγκαία μετεξέλιξη των ΕΚ την περίοδο που
ακολούθησε την πτώση του τείχους του Βερολίνου και την ενοποίηση της Γερμανίας.
Υπογράφηκε την 7η Φεβρουαρίου 1992 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου

1993 από τα δώδεκα κράτη μέλη της τότε ΕΟΚ. Η ΕΕ αποτελείται από τρεις

Πυλώνες. Τον Πρώτο Πυλώνα αποτελεί η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητος
(ΣΕΚ). Ο Δεύτερος και Τρίτος Πυλώνας, που σε αντίθεση με τον πρώτο παραμένουν

ΙΟ

σε διακυβερνητικό επίπεδο, αφορούν τη συνεργασία στους τομείς, αντίστοιχα, της
Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και της

ΣΤ
ΗΜ

Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΥ).

Όσον αφορά τη ΔΕΕ, η Συνθήκη του Μάαστριχτ, «επισημοποίησε» τη σχέση
ΕΕ-ΔΕΕ17, προσδιόρισε το πεδίο των αρμοδιοτήτων της και της προσέδωσε το
αναγκαίο κύρος για τον αναβαθμισμένο ρόλο που καλείτο να παίξει. Αυτός ο ρόλος
της ΔΕΕ είχε να κάνει με την εφαρμογή της ΚΕΠΠΑ αναφορικά με στρατιωτικές
δραστηριότητες και θέματα ασφάλειας. Θα έπρεπε, δηλαδή, η ΔΕΕ να ενισχύσει την
ΚΕΠΠΑ σε αυτούς τους τομείς και να προωθήσει τη δυνατότητα της να αναλαμβάνει

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

αυτόνομες δράσεις στο μέλλον, δεδομένου ότι ο διακυβερνητικός της χαρακτήρας
αποτελούσε τροχοπέδη στην ανάληψη αποστολών ή ρόλων σε ευαίσθητους τομείς,
όπως για παράδειγμα στον τομέα της ασφάλειας18. Σε αυτό το πλαίσιο, τη 10η
Δεκεμβρίου 1991, υιοθετήθηκε από τη ΔΕΕ σε επίπεδο αρχηγών κρατών η Δήλωση
για το ρόλο της ΔΕΕ και των Σχέσεων της με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την
Ατλαντική Συμμαχία (The Role of the Western European Union and its Relations
with the European Union and with the Atlantic Alliance) και η Δήλωση για την
Διεύρυνση της ΔΕΕ, οι οποίες αποτέλεσαν το Παράρτημα V των Συμπερασμάτων της
16

Κανελλόπουλος Παναγιώτης, Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα
Αθήνα – Κομοτηνή 2003, 4η έκδοση σελ. 68,
17
Ι.4 της Συνθήκης του Μάαστριχτ
18
Χριστοδουλίδης Θ., «Το Μετέωρο Βήμα. Η Κοινή Εξωτερική και Πολιτική Ασφάλειας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση στο Χριστοδουλίδης Θ. – Στεφάνου Κ. (επιμ.), Η συνθήκη του Μάαστριχτ –
Συνθετική Θεώρηση, Ι. Σιδέρης, 1993, σελ. 289, 316 κ.έ.
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Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μάαστριχτ. Επιπλέον, το πεδίο των
αρμοδιοτήτων της ΔΕΕ (και ειδικότερα το Συμβούλιο) διευρύνθηκε κατά τρόπο που
να επιτρέπει τη συντονισμένη δράση ΔΕΕ-ΕΕ-ΚΕΠΠΑ.

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

Με βάση τη δεύτερη Δήλωση, η οποία υιοθετήθηκε μετά από έντονη πίεση
της Ελλάδος19, αναγνωρίστηκε η αναγκαιότητα να αναπτυχθεί μια Ευρωπαϊκή
Ταυτότητα Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΤΑΑ, European Security and Defense Identity),

η οποία θα συνέδεε εφεξής την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ και θα προωθούσε

παράλληλα την εξέλιξη της ΔΕΕ ως προς τον επιχειρησιακό της ρόλο. Επίσης, στη
Δήλωση αυτή, τα (τότε) εννέα μέλη της ΔΕΕ προκάλεσαν όσα μέλη της ΕΕ δεν
συμμετείχαν να ενταχθούν σε αυτή με καθεστώς πλήρους μέλους (member) ή

παρατηρητή (observer), ενώ στα ευρωπαϊκά κράτη που δεν ήταν μέλη της ΕΕ να
προσχωρήσουν σε αυτή με καθεστώς συνδεόμενου εταίρου (associate partner).

Κάλεσαν επίσης, τα μέλη του ΝΑΤΟ, να ενταχθούν στη ΔΕΕ με καθεστώς

ΙΟ

συνδεδεμένου μέλους (associate member) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1992. Τούτη
ειδικά η πρόσκληση θα πρέπει να συνδεθεί με την επικείμενη ένταξη της Ελλάδος

ΣΤ
ΗΜ

στη ΔΕΕ για τον εξής λόγο : Τα μόνα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ που δεν ανήκαν στη
ΔΕΕ ήταν η Ισλανδία, η Νορβηγία και η Τουρκία. Ωστόσο, τα δύο πρώτα κράτη δεν
είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την προσχώρησή τους στη ΔΕΕ20.
Στη Συνθήκη του Μάαστριχτ συμφωνήθηκε ακόμη η εξέλιξη της ΔΕΕ σε
τρόπο που να της επιτρέπει να αναλαμβάνει δράσεις ως αμυντικός βραχίονας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, η ενίσχυση της ΔΕΕ ως Ευρωπαϊκού Πυλώνα του
NATO και μέσα από αυτό το πλαίσιο η ενδυνάμωση της Ατλαντικής Συμμαχίας.

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

Τέλος, επιβεβαιώθηκε ο απόλυτος επιχειρησιακός συντονισμός της ΔΕΕ με το NATO
αναφορικά με τις δράσεις που εφεξής θα αναλάμβανε, καθώς επίσης και η
μετεγκατάσταση του Συμβουλίου και της Γραμματείας της ΔΕΕ από το Λονδίνο στις
Βρυξέλλες.

Τη 19η Ιουνίου 1992, στη Σύνοδο του Συμβουλίου της ΔΕΕ στη Βόννη

υιοθετήθηκε

η

Διακήρυξη του Πέτερσμπεργκ

(Petersberg ~ Declaration) που

αποτέλεσε τον επόμενο σταθμό στην πορεία του Οργανισμού. Η ενίσχυση του ρόλου
της και η περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων της με το NATO, την Ευρωπαϊκή Ένωση

19

Ιωακειμίδης Π., Ευρωπαική Πολιτική Ένωση, Θεωρία, Διαπραγμάτευση, Θεσμοί και Πολιτικές, Η
Συνθήκη του Μάαστριχτ και η Ελλάδα, Θεμέλιο, 1993, σελ. 405
20
Ιωάννου Κ. – Κουμουτσάκος Γ., Η Δυτικοευρωπαική Ένωση, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, 1992, σελ.
15-16
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αλλά και άλλους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς, αποτέλεσαν τις κύριες συνιστώσες της
Διακήρυξης.
Για την

μετά το Μάαστριχτ εποχή και την ενσωμάτωση της ΔΕΕ στην

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

ΚΕΠΠΑ, θα μιλήσουμε στο επόμενο κεφάλαιο όπου θα γίνει η ανάλυση της
ΚΕΠΠΑ.

2.3 ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ (ΝΑΤΟ)

Επακόλουθο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ήταν το να διαχωριστεί η

Ανατολική και η Δυτική Ευρώπη από τις ιδεολογικές και πολιτικές διαιρέσεις του
Ψυχρού Πολέμου. Η Ανατολική Ευρώπη υπήχθη στην κυριαρχία της Σοβιετικής

Ένωσης. Το 1949, 12 χώρες και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού σχημάτισαν τον

Οργανισμό του Βόρειο-Ατλαντικού Συμφώνου21 ώστε να αντιμετωπίσουν τον

ΙΟ

κίνδυνο σε περίπτωση που η Σοβιετική Ένωση θα επιδίωκε να διευρύνει τον έλεγχο
της από την Ανατολική Ευρώπη σε άλλα μέρη της ηπείρου.

ΣΤ
ΗΜ

Μεταξύ του 1947 και 1952, το Σχέδιο Μάρσαλ παρείχε τα μέσα για τη
σταθεροποίηση των Δυτικοευρωπαϊκών οικονομιών. Ο ρόλος του NATO ως μιας22
πολιτικό-στρατιωτικής συμμαχίας ήταν το να προσφέρει την συλλογική άμυνα
απέναντι σε κάθε μορφή επίθεσης και το να διατηρήσει ένα ασφαλές περιβάλλον για
την ανάπτυξη της δημοκρατίας και της οικονομικής προόδου. Σύμφωνα με τα λόγια
του τότε Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Χάρρυ Σ. Τρούμαν, το Σχέδιο Μάρσαλ
και το NATO αποτελούσαν τα "τα δύο μισά από το ίδιο καρύδι".

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

Τα ιδρυτικά μέλη του NATO - Βέλγιο, Καναδάς, Δανία, Γαλλία, Ισλανδία,

Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο και
Ηνωμένες Πολιτείες - δεσμεύθηκαν για την αμοιβαία αμυντική συνδρομή σε
περίπτωση στρατιωτικής επίθεσης εναντίον οποιασδήποτε από τις χώρες αυτές.
Συνδέοντας τη Βόρεια Αμερική με την άμυνα της Δυτικής Ευρώπης, η Συμμαχία
έκανε σαφές ότι κάθε απόπειρα πολιτικού ή στρατιωτικού εξαναγκασμού εναντίον
της Δυτικής Ευρώπης θα αποτύγχανε. Ταυτοχρόνως, διασφάλιζε ότι οι πολιτικές της
εθνικής άμυνας σταδιακά θα γινόντουσαν πιο ολοκληρωμένες και αλληλένδετες.

21
22

North Atlantic Treaty Organization
NATO HANDBOOK, στο www.nato.int, 2006, σελ. 16-18
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Πρωταρχικός σκοπός της Συμμαχίας είναι η αποτροπή κάθε επίθεσης και σε
περίπτωση επίθεσης η αποκατάσταση της εδαφικής ακεραιότητας της περιοχής. Η
πολιτική αυτή θέτει τη βασική προϋπόθεση ύπαρξης επαρκών δυνάμεων του

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

Συμφώνου που είναι έτοιμες οποιαδήποτε στιγμή να υπερασπιστούν την περιοχή του
Βορείου Ατλαντικού. Σύμφωνα με το άρθρο 5, που αποτελεί τη βάση της Συνθήκης,

«τα μέλη συμφωνούν ότι μια ένοπλη επίθεση ενός ή περισσοτέρων κρατών στην

Ευρώπη ή στη Βόρειο Αμερική, θα θεωρηθεί επίθεση κατά όλων των κρατών του
Συμφώνου».

Η από κοινού αντιμετώπιση του κινδύνου δικαιολογείται από την άσκηση του
δικαιώματος της άμυνας, ατομικής ή συλλογικής, όπως αυτή προβλέπεται από το

άρθρο 51 του Χάρτη του Ο.Η.Ε. Με κανένα τρόπο η άσκηση του δικαιώματος αυτού
δε θίγει την πρωταρχική αρμοδιότητα του Συμβουλίου Ασφαλείας του OHE για

θέματα σχετικά με τη διατήρηση της ειρήνης. Στο άρθρο 5 τονίζεται ότι τα μέτρα που

ΙΟ

θα λαμβάνονται θα πρέπει ν' αναφέρονται στο Συμβούλιο Ασφαλείας και θα παύουν
όταν τα τελευταίο θα έχει τα αναγκαία μέτρα για την αποκατάσταση και τη

ΣΤ
ΗΜ

διατήρηση της διεθνούς ειρήνης.

Η ιδιότητα του μέλους του NATO23 είναι ανοικτή σε οποιοδήποτε Ευρωπαϊκό
κράτος. Το Άρθρο 10 της Συνθήκης της Ουάσιγκτον επιτρέπει στα υπάρχοντα μέλη
να προσκαλέσουν «οποιοδήποτε Ευρωπαϊκό Κράτος που είναι σε θέση να προωθήσει
τις αρχές της Συνθήκης αυτής και να συνεισφέρει στην ασφάλεια της περιοχής του
Βορείου Ατλαντικού» για να γίνει μέλος. Τα 12 ιδρυτικά μέλη του NATO αυξήθηκαν
σε 26 σήμερα μετά από πέντε γύρους διεύρυνσης.

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

Η πόρτα του NATO παραμένει ανοικτή. Μετά από το τελευταίο γύρω της

διεύρυνσης, κατά τον οποίο η Βουλγαρία, η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία, η
Ρουμανία, η Σλοβακία και η Σλοβενία έγιναν μέλη το 2004 άλλοι τρεις υποψήφιοι, η
Αλβανία, η Κροατία και η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
ελπίζουν να προσκληθούν στο μέλλον για να γίνουν μέλη24.
Κύριο σώμα του οργανισμού25, από το Φεβρουάριο του 1952, είναι το

Συμβούλιο, το οποίο είναι το συμβούλιο των κυβερνήσεων των χωρών-μελών και σε
αυτό τα μέλη της συμμαχίας αντιπροσωπεύονται από τον υπουργό Εξωτερικών ή τον
υπουργό Άμυνας ή άλλο αρμόδιο υπουργό. Το Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα του
23

Το ΝΑΤΟ Μεταμορφώθηκε, Ένθετο της ελληνικής ιστοσελίδας του ΝΑΤΟ, 2004 σελ. 20
Βλ. Πίνακα 2
25
Νάσκου – Περράκη, Το Δίκαιο των Διεθνών Οργανισμών, Η Θεσμική Διάσταση, Εκδόσεις Αντ. Ν.
Σάκκουλα Αθήνα – Κομοτηνή 2002, σελ 299-300
24
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οργανισμού κανονικά 2 ή 3 φορές το χρόνο σε επίπεδο υπουργών και μελετά όλα τα
θέματα που αναφέρονται στην εκπλήρωση των όρων της συμμαχίας. Κάθε κράτοςμέλος ορίζει ένα μόνιμο αντιπρόσωπό του (συνήθως πρεσβευτή ή υπουργό), ο οποίος
εκπροσωπεί στο

Συμβούλιο, όταν

δεν παρουσιάζονται οι υπουργικοί

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

το

αντιπρόσωποι. Το έργο του Συμβουλίου ενισχύεται από διάφορες επιτροπές, από την
Πολιτική Επιτροπή, που λειτουργεί από το 1957 και έργο της είναι να οργανώνει και
να καθορίζει τα πολιτικά θέματα που θα απασχολήσουν το Συμβούλιο, και την

Επιτροπή Αμυντικού Σχεδιασμού, που οργανώθηκε το 1953, και λειτουργεί ως
συντονιστικό σώμα για τα σχέδια άμυνας των κρατών-μελών.

Το Συμβούλιο έχει έδρα τις Βρυξέλλες και στις συνεδριάσεις του προεδρεύει
ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ (εκτός από την αρχική και τελευταία, στις οποίες
παραχωρεί τη θέση του στον πρόεδρο του Συμβουλίου). Υπάρχει επίσης και η

στρατιωτική επιτροπή, που αποτελείται από τους αρχηγούς των γενικών επιτελείων

ΙΟ

όλων των κρατών-μελών, η οποία λειτουργεί μόνιμα και συνέρχεται μία ή δύο φορές
το χρόνο σε επίπεδο στρατιωτικών αντιπροσώπων.

ΣΤ
ΗΜ

Στην διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, ο ρόλος και ο σκοπός του ΝΑΤΟ
προσδιοριζόταν με σαφήνεια από την ύπαρξη της απειλής που έθετε η Σοβιετική
Ένωση.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, είχε διαλυθεί το Σύμφωνο της

Βαρσοβίας λόγω της επιμονής των κρατών της Ανατολικής Ευρώπης που μόλις είχαν
απελευθερωθεί, και η Σοβιετική Ένωση είχε καταρρεύσει. Με την εξαφάνιση των
παραδοσιακών εχθρών, κάποιοι σχολιαστές πίστεψαν ότι επίσης δεν ήταν αναγκαίο
και το NATO και ότι θα μπορούσαν να μειωθούν δραματικά οι μελλοντικές

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

αμυντικές δαπάνες και επενδύσεις για τις ένοπλες δυνάμεις.
Λόγω της διάλυσης της Σοβιετικής Ένωσης, πολλοί Σύμμαχοι του NATO

μείωσαν σημαντικά τις αμυντικές τους δαπάνες, κάποιοι μάλιστα μέχρι και 25 τοις
εκατό. Μετά από τις θεαματικές αλλαγές που οδήγησαν στο τέλος του τον Ψυχρό
Πόλεμο, το NATO προχώρησε σε μια σειρά από νέες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση
της ασφάλειας και της σταθερότητας εγκαθιδρύοντας θεσμούς για διάλογο, για
οικοδόμηση εμπιστοσύνης και για συνεργασία με πρώην αντιπάλους, όπως επίσης και
με άλλα Ευρωπαϊκά κράτη και γειτονικές χώρες στην ευρύτερη περιοχή της
Μεσογείου.

Οι προσπάθειες του ΝΑΤΟ να προσαρμόσει τις στρατιωτικές του δομές στο

νέο στρατηγικό περιβάλλον επικεντρώθηκαν σε τρεις θεμελιώδεις στόχους: 1) τη
διασφάλιση της στρατιωτικής αποτελεσματικότητας της Συμμαχίας , 2) τη διαφύλαξη
- 20 -

του διαντλαντικού δεσμού και 3) την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ταυτότητας
Ασφάλειας και Άμυνας εντός των πλαισίων του ΝΑΤΟ.
Τα μέσα για την εκτέλεση των νέων αποστολών και της στρατηγικής της

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

Συμμαχίας ήταν η προσαρμογή της Διοικητικής Δομής του ΝΑΤΟ (NATO’s Military
Command Structure) και η αναδιάρθρωση της Δομής των Στρατιωτικών Δυνάμεων
του ΝΑΤΟ (NATO's Force Structure).

Ένα από τα πρώτα μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή ήταν η σύσταση του

Βóρειο-Ατλαντικού Συμβουλίου Συνεργασίας το 1991. Μετά τη μετονομασία του σε
Ευρω-Ατλαντικό Συμβούλιο Σύμπραξης, έγινε το κύριο βήμα για διαβούλευση και
συνεργασία μεταξύ του NATO και μη-μελών κρατών στον Ευρω-Ατλαντικό χώρο.

Το 1994 το NATO παρουσίασε μια πρωτοβουλία γνωστή ως Σύμπραξη για
την Ειρήνη. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τις

συμμετέχουσες χώρες στην αναδιάρθρωση των ενόπλων τους δυνάμεων έτσι ώστε να

ΙΟ

καταστούν ικανές να παίζουν το δικό τους ρόλο σε μια δημοκρατική κοινωνία και να
συμμετέχουν σε ειρηνευτικές επιχειρήσεις. Φτιαγμένο στα μέτρα των ατομικών

ΣΤ
ΗΜ

αναγκών της κάθε χώρας, προσφέρει δυνατότητες για πρακτική συνεργασία σε
πολλούς διαφορετικούς τομείς, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να επιλέξουν το
μέγεθος του προγράμματος ανάλογα με τις απαιτήσεις των αναγκών για την ασφάλεια
τους. Οι δραστηριότητες κυμαίνονται από στρατιωτικές ασκήσεις και εργαστήρια έως
σεμινάρια και σειρές εκπαιδευτικών μαθημάτων. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο να
γίνονται πιο διαφανείς οι στρατιωτικές δυνάμεις και να έχουν την κατάλληλη
δημοκρατική διαχείριση και έλεγχο. Η εμπειρία που αποκτήθηκε μέσα από τη

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

Σύμπραξη για την Ειρήνη συνεισέφερε σημαντικά στη συνεργασία μεταξύ των
κρατών που συμμετέχουν σε δυνάμεις διατήρησης της ειρήνης όπως είναι η Δύναμη
Σταθεροποίησης (SFOR) στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη και η Δύναμη του
Κοσσυφοπεδίου (KFOR).

Το 1995 το NATO εγκαθίδρυσε το Μεσογειακό Διάλογο26 με έξι χώρες -

Αίγυπτο, Ισραήλ, Ιορδανία, Μαυριτανία, Μαρόκο και Τυνησία - από την ευρύτερη
περιοχή της Μεσογείου. Το πρόγραμμα, στο οποίο το 2000 προστέθηκε και η
Αλγερία, στοχεύει στη δημιουργία καλών σχέσεων και στην βελτίωση της αμοιβαίας
κατανόησης με τα κράτη της περιοχής της Μεσογείου, όπως επίσης και στην
προώθηση

της

περιφερειακής

ασφάλειας

26

και

σταθερότητας.

Οι

σχετικές

SECURITY COOPERATION with the Mediterranean region and the broader Middle East, στο
www.nato.int, 2006, σελ. 5-7
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δραστηριότητες περιλαμβάνουν προσκλήσεις για συμμετοχή εκπροσώπων από τα
κράτη του Διαλόγου για να παρακολουθήσουν μαθήματα στη Σχολή του NATO στο
Oberammergau, στη Γερμανία, και στο Κολέγιο Άμυνας του NATO στη Ρώμη της

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

Ιταλίας.

Το 1997, το NATO27 και η Ρωσία, και το NATO και η Ουκρανία, έθεσαν την

διμερή τους συνεργασία σε πιο επίσημη βάση. Υπογράφηκαν διμερείς συμφωνίες
μεταξύ του κάθε κράτους και του NATO για να τεθούν τα θεμέλια για την

μελλοντική τους σχέση. Εγκαθιδρύθηκε τόσο το Μόνιμο Μεικτό Συμβούλιο NATO-

Ρωσίας όσο και η Επιτροπή ΝΑΤΟ-Ουκρανίας για να αποτελέσει το καθένα από αυτά
το μέσο για τη διευκόλυνση της τακτικής διαβούλευσης και της συζήτησης των
θεμάτων ασφαλείας. Τα θέματα που συζητούνται στις συνεδριάσεις των οργάνων
αυτών ποικίλλουν από τη διατήρηση της ειρήνης στα Βαλκάνια, την διαχείριση

κρίσεων και τη μη-εξάπλωση όπλων μαζικής καταστροφής, έως την αμυντική

ΙΟ

μετατροπή, την προστασία του περιβάλλοντος και την σχεδίαση για έκτακτη πολιτική
κατάσταση.

ΣΤ
ΗΜ

Το 2002, οι Σύμμαχοι και η Ρωσία διαμόρφωσαν μια βαθύτερη και στενότερη
σχέση με την δημιουργία του Συμβουλίου NATO-Ρωσίας, το οποίο αντικατέστησε το
Μόνιμο Μεικτό Συμβούλιο. Δεν ήταν μια απλή αλλαγή του ονόματος αλλά κάτι πολύ
περισσότερο και έθεσε την σχέση σε μια τελείως διαφορετική βάση. Το νέο φόρουμ,
στο οποίο όλα τα κράτη μετέχουν σε ισότιμη βάση, προεδρεύετε από τον Γενικό
Γραμματέα του NATO και αναγνώρισε την πάλη εναντίον της τρομοκρατίας, την
διαχείριση κρίσεων και την μη-εξάπλωση των όπλων μαζικής καταστροφής ως τους

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

σημαντικούς τομείς συνεργασίας. Όπως συμβαίνει και με το Βορειοατλαντικό
Συμβούλιο, οι αποφάσεις στο Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ρωσίας λαμβάνονται στην βάση της
συναίνεσης.

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΝΑΤΟ

Τον Οκτώβριο του 1950 η Ελλάδα υπέβαλε αίτηση ένταξης με στόχο την

προσχώρησή της στη Συμμαχία. Τελικά τον Φεβρουάριο του 1952 έγινε επίσημα
μέλος του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα αποχώρησε από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ το

27

ΝΑΤΟ – RUSSIA, A pragmatic partnership, στο www.nato.int, 2007, σελ. 6-8 και ΝΑΤΟ – Ukraine,
A Distinctive Partnership, στο www.nato.int, 2007, σελ. 7-9
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1974 μετά τη μεταπολίτευση, επικαλούμενη την απροθυμία του ΝΑΤΟ να τη
συνδράμει στην περίπτωση της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο το καλοκαίρι του
ίδιου έτους. Στον οργανισμό επανεντάχτηκε το 1980 με την κυβέρνηση Γ. Ράλλη. Η

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

ελληνοτουρκική διαμάχη στους κόλπους του ΝΑΤΟ αποτέλεσε διαχρονικά ένα από
τα κυριότερα προβλήματα λειτουργίας της συμμαχίας.

Το 1991 ο ρόλος του ΝΑΤΟ άλλαξε και σ’ αυτήν την μεταψυχροπολεμική

περίοδο έχει εξαλειφθεί ο φόβος της Σοβιετικής Ένωσης και του κομμουνισμού και οι
πρώην χώρες του ανατολικού μπλοκ είναι καλοδεχούμενες να συνεργαστούν με το

ΝΑΤΟ. Κάτω από τις νέες αυτές συνθήκες δόθηκε στην Ελλάδα ένας νέος ρόλος
μέσω του νέου κέντρου επιχειρήσεων στη Λάρισα. Η Ελλάδα καλείται να παίξει το

ρόλο του σταθεροποιητή στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Μεσόγειο και γι’ αυτόν

τον λόγο είναι αναγκαίο να αναβαθμιστούν οι ένοπλες δυνάμεις28. Το ΝΑΤΟ
ενθαρρύνει την Ελλάδα να αναβαθμίσει τις χερσαίες δυνάμεις της και να βοηθά το

ΙΟ

ΝΑΤΟ στην περιφερειακή σταθεροποίηση.

Παρ’ όλα αυτά από τα μέσα της δεκαετίας η συνεχόμενη απροθυμία του
να παγιώσει την ασφάλεια και τη σταθερότητα στη Νότια πτέρυγα το

ΣΤ
ΗΜ

ΝΑΤΟ

απομυθοποιήθηκε στα μάτια των Ελλήνων ως έναν επιλεκτικό οργανισμό άμυνας που
σκοπός του είναι να παρέχει ασφάλεια σε όλα τα κράτη μέλη ανεξάρτητα την πηγή
της απειλής. Γι’ αυτό και η Κυβέρνηση Σημίτη επιδίωκε μια πλήρη ανεπτυγμένη
ευρωπαϊκή άμυνα και έναν καθαρά εναλλακτικό ρόλο του ΝΑΤΟ.
Στη διακήρυξη της Μαδρίτης (8 Ιουλίου 1997) μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας
έπρεπε να εκληφθεί από το ΝΑΤΟ ως ένα άνοιγμα για περαιτέρω και συστηματικής

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

προσπάθειας για σταθεροποίηση των σχέσεων στο Αιγαίο. Και τα δύο κράτη

αναγνώρισαν το ΝΑΤΟ ως τον μόνο οργανισμό που μπορεί να παίξει χρήσιμο ρόλο

στο να φέρει τις δύο πλευρές κοντά.29
Μετά το τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 η ελληνική

κυβέρνηση συμπαραστάθηκε στις ΗΠΑ και πρόσφερε τον ελληνικό εναέριο χώρο και

28

Συγκεκριμένα κατά την δεκαετία του 90’ υπήρξε ελληνική συμμετοχή : 1) Στη ναυτική επιχ/ση του
ΝΑΤΟ για την επίβλεψη της εφαρμογής του εμπάργκο(Απρίλιος 1992), 2) Στην επιχ/ση Sharp
Guard,στα πλαίσια της επιβολής του εμπάργκο(τέλη 1992), 3) Στην επιχ/ση Joint Endeavour-IFOR για
την επιβολή της συμφωνίας ειρήνης του Dayton (Ιανουάριος 1995), 4) Στην επιχ/ση Joint GuardSFOR,για τη σταθεροποίηση της ειρήνης(Ιανουάριος 1996)
Στο πλαίσιο δραστηριοτήτων του προγράμματος της Σύμπραξης για την Ειρήνη (PFP), η Ελλάδα είχε
ενεργό συμμετοχή στην αναδιοργάνωση των Αλβανικών Ενόπλων Δυνάμεων(Από τα μέσα του 1997)
και στη λειτουργία του Πολυεθνικού Κέντρου Εκπαίδευσης Επιχ/σεων Υποστήριξης της Ειρήνης,στο
Κιλκίς (Απρίλιος 1999)
29
Conference Proceedings, the Future of Greek-US Relations, σελ.50-53
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στρατιωτικές μονάδες στην εκστρατεία κατά της τρομοκρατίας. Στον πόλεμο του
Αφγανιστάν30, η χώρα μας απέστειλε εκτός από ειρηνευτική δύναμη, νοσοκομειακή
μονάδα, μονάδα μηχανικού και σημαντική συνεισφορά στη διοίκηση του

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

αεροδρομίου της Καμπούλ31.

Στην άτυπη σύνοδο στο Όσλο στις 26 Απριλίου 2007 το ΥΠΕΞ δια στόματος

της Ντόρας Μπακογιάννη πήρε θέση για την αντιπυραυλική ζώνη δηλώνοντας ότι
πρέπει να καλύπτει το σύνολο της Ευρώπης και το σύνολο των χωρών του ΝΑΤΟ.

Δεν έγινε καμία συζήτηση για τυχόν εγκατάσταση στην Ελλάδα τμημάτων της
αντιπυραυλικής ασπίδας. Τέλος, μνημόνιο συνεργασίας υπογράφηκε τον Μαΐου του

2007 μεταξύ των ελληνικών ένοπλων δυνάμεων και του στρατιωτικού αρχηγείου του
ΝΑΤΟ στη Μόνς του Βελγίου, το οποίο προβλέπει ότι το Πολυεθνικό Συντονιστικό

Κεντρικό Στρατηγικών Θαλάσσιων Μεταφορών της Αθήνας θα υποστηρίζει τις νέας
νατοϊκής Δύναμης Ταχείας Αντίδρασης (NFR).32 Συμπερασματικά, στα πλαίσια του

ΙΟ

νέου στρατηγικού περιβάλλοντος η Ελλάδα υποστήριξε πλήρως:

ΣΤ
ΗΜ

Ø Τη θεμελιώδη αρχή του ΝΑΤΟ για διεθνή ειρήνη και ασφάλεια
Ø Την εμβάθυνση των σχέσεων συνεργασίας και συντονισμού του ΝΑΤΟ με
άλλους διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ, η ΕΕ κι ο ΟΑΣΕ
Ø Τη διεύρυνση του διαλόγου και της συνεργασίας του ΝΑΤΟ σε πολιτικό και
στρατιωτικό επίπεδο με τις χώρες του πρώην Ανατολικού Συνασπισμού και
Ø Την περαιτέρω ενίσχυση των ήδη θεσμοθετημένων σχέσεων συνεργασίας του
ΝΑΤΟ με τη Ρωσία και την Ουκρανία

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

Ø Την περαιτέρω ανάπτυξη και εμβάθυνση του Μεσογειακού διαλόγου που έχει
θεσμοθετήσει το ΝΑΤΟ,

Ø Την περαιτέρω διεύρυνση της Συμμαχίας με συμπερίληψη χωρών της
βαλκανικής χερσονήσου, με σκοπό την ενίσχυση της σταθερότητας στην
ευαίσθητη αυτή περιοχή.

30

«Καθημερινή», 9/2/2005
Το ΒΗΜΑ, 25/02/2007 Η Ελλάδα ιδιαίτερα έχει βρεθεί στο στόχαστρο των επικρίσεων της
στρατιωτικής ηγεσίας του ΝΑΤΟ κυρίως επειδή η ελληνική στρατιωτική δύναμη (περίπου 200 άνδρες
του Μηχανικού) που στρατοπεδεύει στη Καμπούλ δεν μετέχει των επιχειρήσεων εκτός της περιοχής
αυτής, ενώ και η μονάδα του ελληνικού στρατιωτικού νοσοκομείου βρίσκεται και αυτή στην ίδια
περιοχή. Η Συμμαχία ζητεί από την Ελλάδα την αποστολή πρόσθετων δυνάμεων καθώς και
ελικοπτέρων και άλλου στρατιωτικού υλικού, ενώ υπογραμμίζει ότι η χώρα μας έχει τη χαμηλότερη σε
ποσοστό συμμετοχή στη νατοϊκή δύναμη. Η Ελλάδα πάντως έχει δωρίσει εξοπλισμό (τάνκς, υλικά
αρμάτων και ελαφρύ οπλισμό) στις ένοπλες δυνάμεις του Αφγανιστάν.
32
www.in.gr, 28-9-2007
31
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2.4 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΕΕ-ΕΕ-ΝΑΤΟ

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

ΔΕΕ – ΕΕ

Όσον αφορά την σχέση της ΔΕΕ με την ΕΕ, η ΔΕΕ αποτέλεσε αναπόσπαστο
μέρος της ανάπτυξης της ΕΕ, παρείχε στην ΕΕ πρόσβαση σε επιχειρησιακή

ικανότητα, ιδίως στο πλαίσιο ανθρωπιστικών αποστολών, αποστολών διάσωσης,
διατήρησης της ειρήνης, επέμβασης μαχίμων δυνάμεων στη διαχείριση κρίσεων και

αποκατάστασης της ειρήνης («επιχειρήσεις Πέτερσμπεργκ»), υποστήριζε την ΕΕ στη
διαμόρφωση των αμυντικών πλευρών της ΚΕΠΠΑ.

Από την άλλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενίσχυε στενότερες θεσμικές σχέσεις με
τη ΔΕΕ με στόχο την ενσωμάτωση της στην ΕΕ και δεν έθιγε με την πολιτική της την

ΙΟ

ιδιαιτερότητα της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας ορισμένων κρατών μελών (μη
μελών της ΔΕΕ και του NATO) και σεβόταν και εξακολουθεί να σέβεται τις υπο-

χρεώσεις που απορρέουν για ορισμένα κράτη μέλη τα οποία θεωρούν ότι η κοινή

ΣΤ
ΗΜ

τους άμυνα υλοποιείται στο πλαίσιο του NATO και συμβιβάζεται με την κοινή
πολιτική ασφάλειας και άμυνας που διαμορφώνεται μέσα στο πλαίσιο αυτό.
Γενικά όμως, για πολλά χρόνια η ύπαρξη της ΔΕΕ33. αποτελούσε το καλύτερο
άλλοθι για εκείνα τα κράτη – μέλη της ΕΕ που απέρριπταν τη δημιουργία ξεχωριστών
στρατιωτικών δομών από την τελευταία. Χαρακτηριστικά, η ΣΕΕ / Άμστερνταμ στο
άρθρο I.7 {3} αναφέρει ότι «η Ένωση θα προσφεύγει σε μέσα της ΔΕΕ για την

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

εκπόνηση και την εφαρμογή των αποφάσεων και των δράσεων της Ένωσης που
έχουν συνέπειες στην άμυνα». Είχε προηγηθεί το Συμβούλιο των Υπουργών

Εξωτερικών της ΔΕΕ στο Πέτερσμπεργκ τον Ιούνιο του 1992, στο οποίο
αποφασίστηκε η ενίσχυση του ρόλου του Οργανισμού με την ανάληψη επιχειρήσεων
διαχείρισης κρίσεων και συγκεκριμένα ανθρωπιστικών αποστολών, αποστολών

διάσωσης, αποστολών διατήρησης και αποκατάστασης της ειρήνης. Πρόκειται για τις
γνωστές Αποστολές τύπου Πέτερσμπεργκ, για την υλοποίηση των οποίων
προβλέφθηκε η παραχώρηση νατοϊκών μέσων στη ΔΕΕ

33

Κιντής Αντρέας – Ντόκος Θάνος Π., «Διεθνής Οργάνωση και Ευρωπαϊκή Ασφάλεια: Η Ευρωπαϊκή
Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας», στο Ξενάκης Δ. Κ. – Τσινισιζέλης Μ. Ι. (επιμ.), Παγκόσμια
Ευρώπη, Οι διεθνείς διαστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εκδ. Ι.Σιδέρης, Αθήνα, 2006 σελ. 257,
υποσημείωση 9
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Εν τέλει, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε το πλήρες φάσμα των αποστολών
Πέτερσμπεργκ στερώντας τη ΔΕΕ από το επιχειρησιακό της σκέλος και την
ανανεωμένη (1992) εντολή της. Επί της ουσίας, με την απόφαση του Συμβουλίου των

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

Υπουργών Εξωτερικών της ΔΕΕ στη Μασσαλία στις 13 Νοεμβρίου 2000 και το

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Νίκαιας στις 7 – 9 Δεκεμβρίου του 2000, η ΔΕΕ
παρέμεινε απλώς μια Γραμματεία στις Βρυξέλλες, ενώ το Ινστιτούτο Στρατηγικών
Σπουδών στο Παρίσι και το Δορυφορικό Κέντρο της ενσωματώθηκαν πλήρως στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ανέλαβε επίσης την ολοκλήρωση της αποστολής της
ΔΕΕ στην Αλβανία. 34

ΕΕ – ΝΑΤΟ

ΙΟ

Ένας μεγάλος αριθμός μελών της ΕΕ είναι και μέλη της Ατλαντικής
Συμμαχίας, ενώ η τελευταία αποτελεί για την πλειοψηφία αυτών το βασικό πλαίσιο
συλλογικής ασφάλειας. Επιπλέον, καθ’ όλη τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου η

ΣΤ
ΗΜ

Ατλαντική Συμμαχία και οι ΗΠΑ συγκεκριμένα έφεραν σε πέρας το έργο της
υπεράσπισης της ευρωπαϊκής ασφάλειας, στο οποίο η συνεισφορά των Ευρωπαίων με
μικρές εξαιρέσεις υπήρξε αμελητέα. Ο ευρω-ατλαντικός χώρος θεωρούνταν και
θεωρείται ακόμη σε μεγάλο βαθμό ως ενιαίος χώρος ασφαλείας, όπου το ΝΑΤΟ είχε
και σε μεγάλο βαθμό συνεχίζει να έχει την πρωτοκαθεδρία.
Όλα τα επίσημα και ανεπίσημα ευρωπαϊκά κείμενα που αφορούν την

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα κάνουν λόγο για το ρόλο του ΝΑΤΟ σε αυτήν35.
Πρόκειται, δηλαδή, για μια πραγματικότητα που κανείς σχεδόν δεν αμφισβητεί.
Οι πρωτοβουλίες για την εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης από τις

αρχές του 1990 στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφαλείας,
προκάλεσαν αμφιλεγόμενες αντιδράσεις εντός του ΝΑΤΟ και ιδιαίτερα από την
πλευρά των ΗΠΑ, αλλά και από τις ευρωπαϊκές χώρες – μέλη του ΝΑΤΟ που δεν

34

Martin Ruuten, European Defense Core Documents, Institute for Security Studies, Western European
Union, Paris, May 2001, σελ.147 – 150
35
βλ. ΣΕΕ (Άρθρο 17, παράγραφος 1), Συνθήκη Άμστερνταμ (Άρθρο I.7, παράγραφος 1), Κοινή
Δήλωση του Saint Malo (παράγραφος 2), Συνθήκη της Νίκαιας (Άρθρο 17, παράγραφος 1),
Συνταγματική Συνθήκη (άρθρο I.41, παράγραφοι 2 και 7). Ακόμη και στο τελικό ανακοινωθέν της
Πρωτοβουλίας των Τεσσάρων γίνεται λόγος στη στρατηγική σημασία της διατλαντικής συνεργασίας.
Βεβαίως, το κείμενο αναφέρεται σε συνεργασία κι όχι σε υπαγωγή της Ευρωπαϊκής Άμυνας στο
ΝΑΤΟ, κάτι που δείχνει ότι ναι μεν δεν αμφισβητείται ο ρόλος της Ατλαντικής Συμμαχίας, αλλά
επιδιώκεται η αυτονόμηση της Ευρωπαϊκής Άμυνας με στόχο τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των
δύο.
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είναι μέλη της ΕΕ. Χαρακτηριστικά, στην τρίτη παράγραφο του τελικού
ανακοινωθέντος του Συμβουλίου του Βορείου Ατλαντικού στην Κοπεγχάγη το 1991

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

τονίζεται η ανάγκη να υπάρξουν:
«…διαβουλεύσεις ανάμεσα στους Δώδεκα, τη ΔΕΕ και τη Συμμαχία με σκοπό να
διασφαλιστεί ότι δεν θα τεθούν εν αμφιβόλω τα συμφέροντα των Ευρωπαίων
Συμμάχων οι οποίοι δε συμμετέχουν στην οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής
Ταυτότητας Άμυνας και Ασφάλειας»

Το ΝΑΤΟ και οι ίδιες οι ΗΠΑ καλωσόρισαν και καλωσορίζουν την ανάπτυξη
Ευρωπαϊκής Ταυτότητας Ασφάλειας και Άμυνας, αρκεί αυτή:

Ø να υλοποιηθεί στο πλαίσιο της Συμμαχίας36, καθώς θεωρήθηκε από πολλούς

ΙΟ

ότι «μια γνήσια Ευρωπαϊκή Ταυτότητα Ασφάλειας και Άμυνας θα σήμαινε το
τέλος του ΝΑΤΟ…και τον κατακερματισμό της διατλαντικής συνεργασίας»37,

ΣΤ
ΗΜ

Ø να αποτελέσει τον ευρωπαϊκό πυλώνα αυτής και

Ø να συμπεριλάβει τόσο στο πλαίσιο λήψης αποφάσεων όσο και επιχειρησιακά
τους Ευρωπαίους Συμμάχους που δεν είναι μέλη της Ένωσης και με κύρια
προϋπόθεση την αποφυγή των τριών D38.
Πέρα από τα παραπάνω, μια ακόμη αντικειμενική πραγματικότητα

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

προσδιορίζει τις σχέσεις ΕΕ – ΝΑΤΟ, η ανάγκη της ΕΕ να προσφεύγει και σε νατοϊκά

36

Martin Ruuten, “From Saint Malo to Nice”,European Defense Core Documents, , Institute for
Security Studies, Western European Union, Paris, May 2001, σελ. 24 – 39, παράγραφος 42η: «Κατά τη
διαδικασία της ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ταυτότητας Άμυνας και Ασφάλειας εντός της Συμμαχίας,
οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι θα ενισχύσουν την συνεισφορά τους στις δυνατότητες της Συμμαχίας…».
Κατά το Βύρωνα Θεοδωρόπουλο, το κείμενο Στρατηγική Αντίληψη της Συμμαχίας επιβεβαιώνει την
πρωτοκαθεδρία του ΝΑΤΟ στην Ευρωπαϊκή Άμυνα αφήνοντας μόνο επικουρικό ρόλο στην ΕΕ και τη
ΔΕΕ. Βύρων Θεοδωρόπουλος, «Πόσο επηρεάζουν την Ελλάδα τα κείμενα της Ουάσιγκτον», στο
Θεοδωρόπουλος Β. – Π. Ιωακειμίδης – Θ. Κουλουμπής – Σ. Ντάλης, Το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή
Άμυνα, Εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 1999, σελ.11
37
Charles A. Kupchan, «Υπερασπίζοντας την Ευρωπαϊκή Άμυνα» (σσ. 85 – 109), στο Τσάκωνας
Παναγιώτης – Σωτήρης Ντάλης (Εισαγ. – Επιμ.), Ευρωπαϊκή Πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας. Η
σημασία της για την παγκόσμια και περιφερειακή ασφάλεια, Εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2004, σελ. 90
38
Decoupling (αποσύνδεση), duplication (διπλασιασμός), discrimination (διάκριση). Άρθρο της
Madline Albright στους Financial Times (7 Δεκεμβρίου 1998) το οποίο έδινε έμφαση στην ανάγκη η
ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας να οικοδομηθεί με κριτήριο την αποφυγή των
τριών D, δηλαδή την αποφυγή: α) Της διάρρηξης των διατλαντικών δεσμών, μέσω της διασύνδεσης
στη λήψη αποφάσεων για θέματα ασφαλείας ανάμεσα στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, β) Του διπλασιασμού
των επιχειρησιακών – στρατιωτικών και επιτελικών δομών, για πρακτικούς και οικονομικούς λόγους
γ) Των διακρίσεων απέναντι σε μέλη του ΝΑΤΟ που δεν είναι μέλη της ΕΕ.
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μέσα για την υλοποίηση των αποστολών τύπου Πέτερσμπεργκ. Τουλάχιστον μέχρι τη
γαλλοβρετανική διάσκεψη του Saint Malo, όπου για πρώτη φορά διατυπώθηκε σαφώς
η επιταγή να αποκτήσει η ΕΕ αυτόνομη στρατιωτική ικανότητα172, η παραχώρηση

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

στρατιωτικών μέσων και υποδομών του ΝΑΤΟ στην ΕΕ (αρχικά στη ΔΕΕ)

καθορίζονταν με τις συμφωνίες Berlin plus, σύμφωνα με τις οποίες η ΕΕ θα είχε τη
δυνατότητα να «δανείζεται» τις επιχειρησιακές και επιτελικές δομές του ΝΑΤΟ για
αποστολές στις οποίες η Συμμαχία δεν εμπλέκεται στο σύνολό της39.

Η πρωτοβουλία των Τεσσάρων τον Απρίλιο του 2003 επέφερε τη δημιουργία

ξεχωριστού Ευρωπαϊκού Στρατηγείου στο Tervuren των Βρυξελλών με στόχο τη
διευκόλυνση του σχεδιασμού των στρατιωτικών επιχειρήσεων που αναλαμβάνει

εξολοκλήρου η ΕΕ. Για να αποδεχτούν κάτι τέτοιο οι ατλαντιστές συμφωνήθηκε στο

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών να δημιουργηθεί ευρωπαϊκός πυρήνας εντός
του Ανώτατου Στρατηγείου Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (Shape), για το

ΙΟ

σχεδιασμό και τη διεξαγωγή επιχειρήσεων της ΕΕ όταν αυτή προσφεύγει σε μέσα και
δυνατότητες του ΝΑΤΟ40. Βλέπουμε, δηλαδή, ότι και οι πιο πρόσφατες εξελίξεις στα

ΣΤ
ΗΜ

πεδία της Άμυνας και της Ασφάλειας καταδεικνύουν την εμμονή μιας πλειάδας
κρατών μελών να διατηρηθεί ο ρόλος του ΝΑΤΟ στην ανάπτυξη μιας Κοινής
Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόλο που η λύση
της προσφυγής σε νατοϊκά στρατιωτικά μέσα και δυνατότητες έχει αποδειχτεί
προβληματική τόσο σε πρακτικό όσο και σε θεσμικό επίπεδο.

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

2.5 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ
Το τέλος του Ψυχρού Πολέμου41 και οι αλλαγές που ακολούθησαν σχετικά με

την αντίληψη της απειλής και τις μειώσεις των προϋπολογισμών άμυνας, έθεσαν σε
δοκιμασία τη βιομηχανία όπλων σε όλο τον κόσμο από τις αρχές της παρούσας

δεκαετίας. Σε αυτή τη χρονική περίοδο, οι κυβερνήσεις και οι ένοπλες δυνάμεις των

χωρών, κυρίως των πλέων ανεπτυγμένων, μείωσαν σημαντικά τις παραγγελίες προς

39

Martin Ruuten , European Defense Core Documents, Institute for Security Studies, Western
European Union, Paris, May 2001 σελ. 24 – 39
40
Κιντής Ανδρέας – Ντόκος Θάνος Π., «Διεθνής Οργάνωση και Ευρωπαϊκή Ασφάλεια: Η Ευρωπαϊκή
Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας», στο Ξενάκης Δ. Κ. – Τσινισιζέλης Μ. Ι. (επιμ.), Παγκόσμια
Ευρώπη; Οι διεθνείς διαστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εκδ. Ι.Σιδέρης, Αθήνα, 2006, σελ. 275
41
Ιωάννης Παρίσης, Θέματα Πολιτικής και Άμυνας, 2000, σελ 43
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τις εταιρίες αμυντικού υλικού. Αυτό προκάλεσε μια μόνιμη κρίση και ως αντίδραση,
μια βαθιά πορεία αλλαγής σε παγκόσμιο επίπεδο.
Οι προϋπολογισμοί έρευνας και τεχνολογίας42, αλλά και προμηθειών,

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

μειώθηκαν δραστικά σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Η τεχνική πολυπλοκότητα των

νέων εξοπλισμών και οι σχετικές δαπάνες ανάπτυξης συνέχισαν την ανοδική τους
πορεία. Τα χαρακτηριστικά του «ευρωπαϊκού συστήματος εξοπλισμών» που

υπονομεύουν την ανταγωνιστικότητα είναι: (α) ο κατακερματισμός των εθνικών
αγορών, (β) οι επικαλυπτόμενες δυνατότητες έρευνας και βιομηχανικές δυνατότητες,

(γ) ο κατακερματισμός των πόρων σε μεγάλο αριθμό αμυντικών προγραμμάτων, (δ)
οι σχετικά μικρές σειρές παραγωγής, και (ε) οι σημαντικές διαφορετικές στις
στρατιωτικές απαιτήσεις.

Στην Ευρώπη έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της

συνεργασίας των εταιριών ή των συγχωνεύσεων. Οι δυνάμεις της αγοράς ενεργούν

ΙΟ

στην ίδια γραμμή, στοχεύοντας στην εξάπλωση των στενών εθνικών αγορών,
υπερβολικά μικρών για να συντηρήσουν μια βιομηχανική βάση αποκλειστικά εθνική.

ΣΤ
ΗΜ

Στο πλαίσιο αυτό έχουν προχωρήσει σημαντικά οι συνεργασίες στην ανάπτυξη και
παραγωγή οπλικών συστημάτων.

Στις προτάσεις για τη δημιουργία μιας Κοινής Ευρωπαϊκής Αγοράς
Αμυντικών Εξοπλισμών περιλαμβάνονται43 (α) η υιοθέτηση μιας ευρωπαϊκής
διαδικασίας προδιαγραφών, (β) η ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανικής
πολιτικής, η οποία θα συμπεριλαμβάνει κανόνες και διατάξεις για τον εξοπλιστικό
τομέα, και (γ) η σύσταση μιας Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Δυνατοτήτων, Εξοπλισμών

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

και Στρατηγικής Έρευνας.

Βασικός στόχος του νεοπαγούς Ευρωπαϊκού Αμυντικού Οργανισμού

(European Defence Agency) είναι η υποστήριξη της ΕΠΠΑ σε τέσσερις τομείς:
ικανότητες, συνεργασία, βιομηχανική – τεχνολογική βάση, έρευνα και ανάπτυξη. Ο

Οργανισμός θα επιχειρήσει να: (α) αναπτύξει τις αμυντικές ικανότητες της Ένωσης

στον τομέα της διαχείρισης κρίσεων, (β) να προωθήσει και να ενισχύσει την

ευρωπαϊκή συνεργασία, σε θέματα εξοπλισμών, (γ) να υλοποιήσει πολιτικές και
μέτρα για την ενίσχυσή της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανικής Βάσης, και, (δ) να
προωθήσει, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπου αυτό απαιτηθεί, την
έρευνα σε θέματα άμυνας και ασφάλειας.

42
43

Α.Κίντης – Θ. Ντόκος, Παγκόσμια Ευρώπη, 2006, σελ. 286
Α.Κίντης – Θ. Ντόκος, Παγκόσμια Ευρώπη, 2006, σελ. 288
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Δεδομένου ότι ήδη υπάρχουν στρατιωτικές δομές μέσα στην ΕΕ, είναι
απαραίτητο αυτές να συμπληρωθούν ως προς τα θέματα του εξοπλισμού, έτσι ώστε
αυτή η πολιτική να αποκτήσει ουσιαστικό περιεχόμενο. Μιας από τις συνέπειες αυτής

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

της προσέγγισης είναι η ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Φορέα Εξοπλισμών. Ο τομέας των
εξοπλισμών στην ΕΕ έχει επανειλημμένος αξιολογηθεί τα τελευταία χρόνια,
λαμβάνοντας υπόψη τις προσπάθειες να εδραιωθεί ένα επίπεδο στρατιωτικών

ικανοτήτων, πάνω στο οποίο η Ένωση θα μπορεί να στηρίξει τις στρατιωτικές της

αποστολές. Ο συνολικός στόχος της προοπτικής της Ένωσης σε σχέση με τη ΚΕΠΠΑ
έχει επισημανθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της συνάντησής του

στο Ελσίνκι (10-11 Δεκεμβρίου 1999), και είναι γνωστός ως ο Γενικός Στόχος του
Ελσίνκι.

Τρία βασικά44 θέματα παρεμποδίζουν τις προσπάθειες της ΕΕ να αναπτύξει
μια κοινή πολιτική εξοπλισμού. Το πρώτο είναι ότι δεν υπάρχει ομοφωνία για μια

ΙΟ

πανευρωπαϊκή προτίμηση στις προμήθειες εξοπλισμού, καθώς μερικά κράτη (Ιταλία,
Αγγλία, Ολλανδία κ.λ.π.) δήλωσαν ότι θεωρούν πολύ σημαντική τη συμβατότητα του

ΣΤ
ΗΜ

αμυντικού τους εξοπλισμού με τον αμερικανικό εξοπλισμό. Το δεύτερο θέμα είναι ο
προϋπολογισμός των εθνικών προμηθειών και οι δυνατότητες της αμυντικής
βιομηχανίας στην Ευρώπη που διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα. Τα
περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη διατηρούν σχήματα αντισταθμιστικών μέτρων και
άλλα προστατευτικά μέτρα για να υποστηρίξουν την αμυντική τους βιομηχανία, και
δεν διατίθενται να εγκαταλείψουν. Το τρίτο θέμα αναφέρεται στο γεγονός, ότι οι
αμυντικές προμήθειες ακόμα σχεδιάζονται και εκτελούνται κατά κύριο λόγο σε

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

επίπεδο χωρών, αντανακλώντας εθνικά συμφέροντα. Μέχρι σήμερα είναι πολύ
δύσκολο να αναγνωριστεί η δυνατότητα της ΕΕ να αναπτύξει στρατιωτικές
δυνατότητες προκειμένου να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της ευρωπαϊκής ασφάλειας
και άμυνας. Η αποτελεσματική45 συνεργασία στον τομέα των εξοπλισμών θα
επιτευχθεί, αν τα κράτη-μέλη καταφέρουν να συντονίσουν τις επιμέρους προσπάθειές
τους και να δημιουργήσουν μια αλληλένδετη πολιτική υποδομή. Μέχρι τώρα έχουν

υπάρξει διάφορα σχήματα με σκοπό να παράσχουν μια βάση για ένα κοινό σύστημα

44

Sibylle Bauer and Mark Bromley, The European Union Code of Conduct on Arms Exports,
Improving the Annual Report, SIPRI Policy Paper No. 8, Stockholm International Peace Research
Institute, November 2004, σελ. 9-12
45
Jones G. Seth, The Rise of European Security Cooperation, Cambridge University Press, 2007, σελ.
167, 172, 197-199
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προμήθειας όπλων, όπως η WEAG46, o OCCAR47, το Letter of Intent (LoI)48 για τη
βιομηχανική αναδόμηση της αμυντικής σφαίρας, η POLARM49, ο «EU Code of
Conduct on Arms Exports», το Σχέδιο Δράσης Ευρωπαϊκών Στρατιωτικών

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

Δυνατοτήτων» κ.α.

Σε επίπεδο ΕΕ, οι αμυντικές βιομηχανίες δεν υστερούν σε τεχνολογική
υποδομή και τεχνογνωσία, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τις στρατηγικές

συνεργασίες που συνάπτουν οι μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρίες με αντίστοιχες

αμερικανικές για τη συμπαραγωγή και την συν-ανάπτυξη αμυντικών συστημάτων. Οι
ευρωπαϊκές αμυντικές βιομηχανίες υστερούν σε ρυθμό μεγέθυνσης λόγω της μείωσης

της κρατικής δαπάνης για την άμυνα, του αυξανόμενου κόστους χρηματοδότησης για
την Έρευνα και Τεχνολογία (τεχνολογίες αιχμής με υψηλό κόστος ανάπτυξης), καθώς
και του μικρού αριθμού παραγωγής των νέων οπλικών συστημάτων. Τα τελευταία

πέντε χρόνια διαφορετικά μοντέλα επιχειρηματικής οργάνωσης που αναπτύχθηκαν σε

ΙΟ

κάθε χώρα επηρεάζουν την ταχύτητα των διασυνοριακών κινήσεων και πολλές φορές
ωθούν τις εταιρίες σε απλές επιχειρηματικές συνεργασίες αντί σε συγχωνεύσεις.

ΣΤ
ΗΜ

Οι επιχειρηματικές αναδιαρθρώσεις έχουν δημιουργήσει τις κυρίαρχες
δυνάμεις που κατευθύνουν τον μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής αμυντικής
βιομηχανίας. Ήδη, τέσσερις πολυεθνικές (EADS, BAE, SYSTEMS, THALES,
FINMECCANICA) κυριαρχούν στην ευρωπαϊκή αγορά, με κύκλο εργασιών το 2003
που υπερβαίνει τα 40 δις δολάρια50.

Για να υπάρξει καταρχήν συντονισμός και στη συνέχεια εξειδίκευση ανά
τομέα μεταξύ των αμυντικών βιομηχανιών, θα πρέπει οι ευρωπαϊκές χώρες να

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

εναρμονίσουν τις πολιτικές προμηθειών με την υιοθέτηση κοινών πρακτικών και
τεχνικών προδιαγραφών για τα νέα οπλικά συστήματα. Στον εξίσου κρίσιμο τομέα

46

Western European Armament Group, δηλαδή Δυτικό-ευρωπαϊκή Ομάδα Εξοπλισμών. Στόχος της
είναι η προαγωγή της ευρωπαϊκής βιομηχανικής συνεργασίας στον τομέα εξοπλισμών για να
επιτευχθεί μία περισσότερο αποτελεσματική χρήση των κεφαλαίων για έρευνα, ανάπτυξη και
παραγωγή οπλικών συστημάτων, να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή αμυντική τεχνολογική και βιομηχανική
βάση και να βελτιωθεί η συνεργασία στην έρευνα και ανάπτυξη
47
Organism Conjointe de Cooperation en Matiere d’ Armament. Έχει ως στόχο να εξελιχθεί σε έναν
αποτελεσματικό φορέα συνεργασίας σε θέματα εξοπλισμών των μεγαλύτερων βιομηχανικών χωρών
και να καταλήξει σε de facto αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό φορέα εξοπλισμών
48
Γνωστό και ως Έγγραφο Προθέσεων. Αναφέρεται στα μέτρα που πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή,
προκειμένου να εξαλειφθούν, μέσω κοινών λύσεων, τα εμπόδια που δυσκολεύουν την αναδόμηση της
βιομηχανίας
49
Όργανο με σκοπό την παρακολούθηση θεμάτων εξοπλισμών. Συστάθηκε στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 26 Ιουλίου 1995
50
Βλ. Πίνακα 6
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της αμυντικής έρευνας και τεχνολογίας, θα πρέπει να υπάρξει επίσης κοινή
προσέγγιση στον προγραμματισμό και στη χρηματοδότηση.
Οι πολιτικές αυτές αναμένεται να ενισχυθούν στον βαθμό που ο Ευρωπαϊκός

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

Αμυντικός Οργανισμός δραστηριοποιηθεί ενεργότερα τα επόμενα χρόνια, με
αποτέλεσμα να επιταχυνθεί η ανάθεση κοινών εξοπλιστικών προγραμμάτων σε
ευρωπαϊκό επίπεδο και να υπάρξει πολιτική συμφωνία για τη δημιουργία ενιαίας
ευρωπαϊκής αγοράς αμυντικού υλικού.

Η προοδευτική διεύρυνση51 του NATO προς Ανατολάς, η "επιρροή ΝΑΤΟ"

στον στρατιωτικό εξοπλισμό των νέων κρατών μελών, η θέση σε ισχύ της Συνθήκης
του Άμστερνταμ, η μεταστροφή του 1999 με τις διασκέψεις κορυφής της Κολωνίας

και του Ελσίνκι καθώς και η θέσπιση της ΕΠΑΑ, έδωσαν νέα ώθηση προκειμένου να
αποκτήσει η ΕΕ την αμυντική ικανότητα που θα ενισχύσει την αξιοπιστία των στόχων

της εξωτερικής της πολιτικής και τις δυνατότητες ανάληψης και καθοδήγησης
υποστήριξης

του

τομέα της

πολιτικής

προστασίας

και υποστήριξης

των

ΣΤ
ΗΜ

ανθρωπιστικών δράσεων.

ΙΟ

στρατιωτικών επιχειρήσεων διαχείρισης των κρίσεων και διατήρησης της ειρήνης,

Η κατάσταση "μετά την 11η Σεπτεμβρίου" στην ΕΕ και η καταπολέμηση της
τρομοκρατίας κατέδειξαν:

1. ότι είναι αναγκαίο ένα νέο πλαίσιο ασφάλειας και άμυνας στην διευρυμένη
Ευρώπη·

2. ότι απαιτείται συντονισμός με σημαντικές επιπτώσεις στη βιομηχανία και στην

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

κοινωνία των πολιτών·

3. ότι επιβάλλεται ενίσχυση του ευρωπαϊκού βιομηχανικού δυναμικού στον τομέα
της τεχνολογικής έρευνας για την ασφάλεια στην διευρυμένη Ευρώπη.

51

Συμπληρωματική γνωμοδότηση σχετικά με την: "Ευρωπαϊκή άμυνα-Βιομηχανικά θέματα και
θέματα αγοράς - Για να χαραχθεί μια πολιτική της ΕΕ στον τομέα του αμυντικού εξοπλισμού " Η
Συμβουλευτική Επιτροπή Βιομηχανικών Μεταλλαγών, στην οποία ανατέθηκε η προετοιμασία των
σχετικών εργασιών, επεξεργάστηκε τη συμπληρωματική της γνωμοδότηση την 1η Σεπτεμβρίου 2003
(εισηγητής: ο κ. ΡΕΖΖΙΝΙ- συνεισηγητής: ο κ. DIEDERICH), υπό το Προεδρείο της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, 13 Μαΐου 2003
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Η κατάσταση στην Ευρώπη
όσον αφορά τον αμυντικό εξοπλισμό

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

Εδώ και δέκα χρόνια περίπου, ακόμη και λόγω της επίσπευσης της
συγχώνευσης των αμυντικών βιομηχανιών στις ΗΠΑ, η Ευρώπη άρχισε μία κίνηση
προσέγγισης των διαφόρων επιχειρήσεων,

με αισθητά διαφoρετικoύς όρους και

ταχύτητα, λόγω της συνύπαρξης επιχειρήσεων διαφόρων εθνικοτήτων, που

υπόκεινται σε ειδικούς κανόνες που συνδέονται λιγότερο ή περισσότερο με τα εθνικά
κράτη.

Η υιοθέτηση μιας κοινής στρατηγικής θεώρησης και η σταδιακή εξασθένιση

του οικονομικού και κοινωνικού προστατευτισμού ο οποίος κυριαρχούσε μέχρι
σήμερα στον τομέα μπορούν να συντείνουν στην εμφάνιση μιας κοινής ευρωπαϊκής
αμυντικής βιομηχανίας.

ΙΟ

Οι εγγενείς αδυναμίες του τομέα εξοπλισμού στην Ευρώπη, αφορά τη

χρηματοδότηση, την αποδοτικότητα και τη στήριξη των επενδύσεων κυρίως στον
τομέα της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. Όπως φαίνεται στην 3η

ΣΤ
ΗΜ

Ευρωπαϊκή Έκθεση για τους Δείκτες στον τομέα της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
του 2003, οι κυβερνητικές δαπάνες για την έρευνα στον τομέα της άμυνας είναι 1
προς 5 μεταξύ ΕΕ (λιγότερο από 9 δις ευρώ το 2000) και ΗΠΑ (πάνω από 45 δις
ευρώ, πάντα το 2000). Στις ΗΠΑ, η ETA απορροφά πάνω από το 55% του συνόλου
της έρευνας που χρηματοδοτεί το κράτος, ενώ στην Ευρώπη το αντίστοιχο ποσοστό
είναι 15%. Από την άλλη πλευρά, οι δράσεις ΕΤΑ πολιτικού και αμυντικού

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

χαρακτήρα δεν πρέπει να θεωρούνται ως ξεχωριστοί τομείς έρευνας, λόγω των
εμφανών αλληλεπιδράσεων και των συνολικών συνεπειών στον τομέα της
καινοτομίας και της αγοράς. Ο στόχος του 3% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ για δαπάνες,
που καθορίστηκε στο Συμβούλιο της Φέιρα κάθε άλλο παρά έχει επιτευχθεί (1,8%
κατά μέσο όσο το 2002 στην ΕΕ των 15)52.
Στις αδυναμίες των εθνικών προϋπολογισμών53 για τις επενδύσεις και τον

εξοπλισμό πρέπει να προστεθούν :
Ø η έλλειψη λειτουργικής σύγκλισης λόγω της αποκλειστικά σε εθνικό επίπεδο

52

Πιο αναλυτικά οι αμυντικές δαπάνες των μελών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ στους πίνακες 4 και 5
Ευρωπαϊκή άμυνα-Βιομηχανικά θέματα και θέματα αγοράς - Για να χαραχθεί μια πολιτική της
ΕΕ στον τομέα του αμυντικού εξοπλισμού ", Συμβουλευτική Επιτροπή Βιομηχανικών Μεταλλαγών,
13 Μαΐου 2003
53
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κατάρτισης των προϋπολογισμών και των προγραμμάτων εξοπλισμού και της
άνευ συντονισμού θέσπισης διαφορετικών χρονικών κλιμάκων εξοπλισμού·
Ø η απουσία συγχρονισμού των αγορών εξοπλισμού και γενικευμένης

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

εφαρμογής του κανόνα της δίκαιης επιστροφής στον τομέα της βιομηχανίας·

Ø οι διαφοροποιημένες εθνικές εφαρμογές των ευρωπαϊκών καθεστώτων

εξαγωγής όπλων και αγαθών διπλής χρήσης, όπου τα ευρωπαϊκά κράτη, σε

αντίθεση με ότι συμβαίνει στις ΗΠΑ, ελέγχουν παρά στηρίζουν τις
βιομηχανίες αμυντικού εξοπλισμού·

Ø οι εθνικές ιδιαιτερότητες όσον αφορά το εταιρικό και φορολογικό δίκαιο·

Ø η ανεπαρκής μεταφορά τεχνολογίας ακόμα και στο εσωτερικό της ευρωπαϊκής
ενιαίας αγοράς, με ξεχωριστές τεχνολογίες σε εθνικό επίπεδο·

Σε επίπεδο συγκέντρωσης επιχειρήσεων, έχουν σημειωθεί κάποια θετικά

ΙΟ

βήματα στην Ευρώπη: αρκεί να αναφερθεί η περίπτωση της British Aerospace, που
ελέγχει πολυάριθμες γερμανικές, γαλλικές και ιταλικές εταιρείες εξοπλισμών, ή η

ΣΤ
ΗΜ

ενοποίηση της European Aeronautic Defence and Space Çompany EADS, που
καλύπτει δραστηριότητες που αφορούν τα Airbus, την Eurocopter, τα στρατιωτικά
αεροπλάνα, το διάστημα (3ος παραγωγός στον κόσμο πολιτικών δορυφόρων) και τους
πυραύλους πολιτικής φύσεως ARIANE (1ος παραγωγός στον κόσμο), τα πυραυλικά
συστήματα (2ος παραγωγός στον κόσμο), την ηλεκτρονική και τις τηλεπικοινωνίες και
τη γενική αεροναυπηγική.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν πολυάριθμα ευρωπαϊκά πλαίσια πολυμερούς

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

συνεργασίας όσον αφορά τον τομέα αμυντικής έρευνας. Μεταξύ των προγραμμάτων
τα σημαντικότερα στο πλαίσιο είναι: η Μακροπρόθεσμη Ευρωπαϊκή Συνεργασία
στον τομέα της Άμυνας (European Cooperation for the Long-term in Defence) –
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ, η Συμφωνία για τα ευρωπαϊκά εργαστήρια έρευνας στον τομέα της
άμυνας – ΘΑΛΗΣ, Μνημόνιο προθέσεων για την αμοιβαία χρησιμοποίηση των
αποτελεσμάτων των δοκιμαστικών ερευνών.
Η ΣΕΒΜ υποστηρίζει ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας,

πρέπει αναγκαστικά να περάσει μέσα από:
Ø τον κατά προτεραιότητα προσδιορισμό μιας κοινής στρατηγικής θεώρησης,
που να βασίζεται σε σαφείς κοινοτικές νομικές βάσεις για τη δημιουργία ενός
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πραγματικά ευρωπαϊκού χώρου άμυνας και ασφάλειας και μιας ταυτότητας
ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας·
Ø την "αναβάθμιση" του τομέα της βιομηχανίας άμυνας και ασφάλειας και των

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

πολιτικών συστημάτων που συνδέονται με αυτόν, με την εισαγωγή ενός
πλαισίου προωθημένης συνεργασίας, όπως το παράδειγμα των βιομηχανιών
άνθρακα και χάλυβα·

Ø τη χορήγηση σημαντικότερων πόρων τόσο σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό

επίπεδο, για τη διαφύλαξη και την αύξηση των ευρωπαϊκών ικανοτήτων
άμυνας και ασφάλειας και τη διασφάλιση της συνέχειας αυξημένης κρίσιμης
μάζας επενδύσεων κυρίως στον τομέα της έρευνας·

Ø την επεξεργασία πλήρους καταλόγου απογραφής του δυναμικού της
ευρωπαϊκής βιομηχανίας άμυνας και ασφάλειας, με καταγραφή κυρίως των

διαφόρων παραγωγών και των ικανοτήτων τους καθώς και όλων των

ΙΟ

διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων για τη γεωγραφική κατανομή και τον
βαθμό συγκέντρωσης της βιομηχανίας, την εξέλιξη των παραδόσεων και της

ΣΤ
ΗΜ

απασχόλησης, της δημιουργίας και εξαφάνισης επιχειρήσεων και των
συνεπειών τους στην απασχόληση.

Ø την ενίσχυση της προώθησης και της κοινοτικής υποστήριξης της έρευνας και
της τεχνολογικής καινοτομίας και τον στενό συντονισμό των πολυμερών
ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών, που είναι καθοριστικής σημασίας παράγοντας
για μια ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο κοινή ευρωπαϊκή βιομηχανική
και τεχνολογική βάση, με σημαντικές συνέπειες στον πολιτικό και στον

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

στρατιωτικό τομέα και πιθανά καινοτόμα απροσδόκητα οφέλη·

Ø την ανάληψη μιας κοινής δράσης, σε συνεργασία με τους πολιτικούς φορείς,
προοπτικών και τεχνολογικής πρόβλεψης (foresight) του τομέα σε ευρωπαϊκό
επίπεδο με τη συμμετοχή της βιομηχανίας και των ενδιαφερόμενων
κοινωνικοοικονομικών φορέων για τον καθορισμό κοινών προοπτικών
ανάπτυξης, παράλληλα με τη θέσπιση σε εθελοντική βάση μιας τράπεζας
δεδομένων των μέσων και των αμυντικών ικανοτήτων και της πολιτικής
προστασίας·

Ø την ανάπτυξη ευρωπαϊκής αντίληψης ασφάλειας και δεοντολογίας τόσο από
πλευράς ζήτησης αμυντικού εξοπλισμού από πολιτικές και στρατιωτικές
διοικήσεις όσο και από πλευράς προσφοράς της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, στο
εσωτερικό και στις εξωτερικές σχέσεις της Ένωσης·
- 35 -

Όλα αυτά προϋποθέτουν συνεχή και ανοικτή επικοινωνία που θα στοχεύει στη
διευκόλυνση των επιχειρήσεων και των χωρών να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα. Η

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

ΣΕΒΜ θεωρεί σημαντική την ύπαρξη μιας κοινής ευρωπαϊκής στρατηγικής

θεώρησης, με κοινά κέντρα λήψεως αποφάσεων για την οικοδόμηση ενός Κοινού

Χώρου Ασφάλειας και Άμυνας και τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ταυτότητας

Άμυνας και Ασφάλειας. Πρόκειται για έναν ολοκληρωμένο κοινό σχεδιασμό που θα
λαμβάνει υπόψη τις ευαισθησίες και την ανάπτυξη της βιομηχανίας στις ευρωπαϊκές
χώρες.

Επίσης προτείνει την εφαρμογή στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας

στην Ευρώπη μεθόδους που αν εμπνέονται από τις μεθόδους που εφαρμόζονται με

επιτυχία στον τομέα άνθρακα και χάλυβα για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση που
χαρακτηρίζονται από κοινή βιομηχανική βάση, από ενιαία τεχνικά πρότυπα, από

ΙΟ

σαφή και διαφανή στατιστικά στοιχεία, από ενιαίες προκηρύξεις διαγωνισμών με
ελεύθερη πρόσβαση, από κατάλληλους κανόνες ανταγωνισμού, από την κατάρτιση

ΣΤ
ΗΜ

και την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων, από τις κοινές προσπάθειες έρευνας, από
την τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία, καθώς και από την πλήρη σύνδεση και
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στις οικονομικές και κοινωνικές πτυχές της
αναδιάρθρωσης και ανάπτυξη του τομέα.

Για το σκοπό αυτό, η ΣΕΒΜ εφιστά κυρίως την προσοχή: στη θέσπιση
κονδυλίου του προϋπολογισμού ειδικά για τα προβλήματα του τομέα στο πλαίσιο των
διαρθρωτικών ταμείων και του ταμείου συνοχής· στην ταχεία υιοθέτηση της

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

πρότυπης κοινοτικής δράσης όσον αφορά την προηγμένη έρευνα για την ασφάλεια·
στην εκπόνηση ενός κοινοτικού προγράμματος ανάπτυξης της ευρωπαϊκής αντίληψης
για την κοινή πολιτική ασφάλειας· στην ανάληψη ευρωπαϊκής δράσης για τη
βιομηχανική και τεχνολογική πρόβλεψη με την πλήρη συμμετοχή της βιομηχανίας,
των κοινωνικών εταίρων και της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
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ΙΡΑ
ΙΑ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
3.1. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Μιλώντας για το ζήτημα της ασφάλειας σήμερα54, παρατηρούμε πως πλέον
υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη από ότι την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου.

Η στρατιωτικοποιημένη αντίληψη της ασφάλειας που καθήλωσε τις διεθνείς

σχέσεις κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πόλεμου πλέον αμφισβητείται. Μια απειλή

κατά της εθνικής ασφάλειας στην Ευρώπη δε φέρνει πλέον στο νου απαραίτητα την

εικόνα της εισβολής στρατευμάτων. Θα μπορούσε σχετικά εύκολα να υποστηριχθεί

ΙΟ

ότι υπάρχουν σαφείς περιορισμοί στην εφαρμογή της συμβατικής ανάλυσης διακρατικού επιπέδου, στην εξέταση της διεθνούς ασφάλειας γενικότερα και της

ΣΤ
ΗΜ

ευρωπαϊκής ασφάλειας ειδικότερα. Η ασφάλεια δεν προϋποθέτει πλέον βασική
εστίαση στις προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει μια κυβέρνηση και μια χώρα
από παράγοντες εκτός των συνόρων της. Σύγκρουση δε σημαίνει πλέον απαραίτητα
μόνο στρατιωτική βία. Οι κεντρικές κυβερνήσεις δε θεωρούνται πλέον οι μοναδικές
αρχές που νομιμοποιούνται να χρησιμοποιούν μέσα εξαναγκασμού. Η άμυνα δεν
προϋποθέτει πλέον ότι η στρατιωτική δύναμη είναι το πρώτο ή το καταλληλότερο
εργαλείο.

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

Η ασφάλεια της Ευρώπης55 με βάση τα σημερινά δεδομένα διαμορφώνεται

και αρθρώνεται σε τρία επίπεδα:
Ø Το

Δυτικοευρωπαϊκό,

με

την

Ευρωπαϊκή

Ένωση

(Ε.Ε.)

και

τη

Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση (Δ.Ε.Ε.), που βρίσκονται σε μια συνεχή αναζήτηση
μιας κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και άμυνας,

Ø Το Πανευρωπαϊκό, με τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία
στην Ευρώπη (Ο.Α.Σ.Ε.),

54

Τσινισιζέλης Μ., Υφαντής Κ. (επιμ), Σύγχρονα Προβλήματα Διεθνών Σχέσεων, Κρατική Κυριαρχία:
Απειλές και Προκλήσεις, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα 2002, σελ. 331-332
55
Μπόση Μαίρη, Ζητήματα Ασφαλείας στη Νέα τάξη Πραγμάτων, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1999,
σελ. 51
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Ø Το Διαντλαντικό, με τον Οργανισμό του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, North
Atlantic Treaty Organisation (NATO), που συνδέει τις χώρες της Βορείου

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

Αμερικής με την άμυνα της Δυτικής Ευρώπης.
Στην συνέχεια θα αναφερθούν κάποια στοιχεία για τον Ο.Α.Σ.Ε. καθώς για
τους άλλους δύο μιλήσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο.

Ο.Α.Σ.Ε.

Την 1η Αυγούστου 1975 υπογράφτηκε στο Ελσίνκι η απόφαση της

Διάσκεψης για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη, η οποία είναι γνωστή

και ως Τελική Πράξη του Ελσίνκι. Την υπέγραψαν οι αντιπρόσωποι όλων των τότε
ευρωπαϊκών κρατών, εκτός της Αλβανίας, καθώς και των ΗΠΑ και του Καναδά. Με

ΙΟ

αυτήν οι 35 χώρες δέχτηκαν το απαραβίαστο των συνόρων που είχαν οριστεί μετά το
β’ Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ευρώπη και υποσχέθηκαν το σεβασμό των ανθρώπινων

ΣΤ
ΗΜ

δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και τη συνεργασία στον
ανθρωπιστικό, επιστημονικό, οικονομικό κ.ά. τομείς. Η "Διάσκεψη για την Ασφάλεια
και τη Συνεργασία στην Ευρώπη", μετεξελίχθηκε στον "Οργανισμό για την Ασφάλεια
και την Συνεργασία στην Ευρώπη", εξελισσόμενη με τον τρόπο αυτό από ένα
θεσμικό μηχανισμό σε διεθνή Οργανισμό56. Στον Οργανισμό αυτό συμμετέχουν 53
κράτη-μέλη, που είναι όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες μαζί με τις πρώην "σοσιαλιστικές"
δημοκρατίες, καθώς επίσης και οι ΗΠΑ και ο Καναδάς.

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

Όπως άλλοι οργανισμοί ασφάλειας, ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και

Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) έχει επιδοθεί με θάρρος και αποφασιστικότητα
στο να προσαρμοσθεί στη νέα πολιτική κατάσταση που έχει επικρατήσει από το
1989. Από την εποχή της υπογραφής της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι από την
ΔΑΣΕ, το 1975, έχουν περάσει πάνω από 30 χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων το
πρόσωπο της Ευρώπης έχει αλλάξει τελείως. Η διαίρεση σε δύο συνασπισμούς, η
αντιπαράθεση μεταξύ δύο αντιθέτων συστημάτων και οι εξοντωτικές μάχες γύρω από
τις διαφορετικές ιδεολογίες ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Εμπνεόμενη από τις κοινές
αξίες της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισχύος του νόμου, της
οικονομικής ελευθερίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της προστασίας του
56

Κανελλόπουλος Παναγιώτης, Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα
Αθήνα – Κομοτηνή 2003, 4η έκδοση σελ. 40-41
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περιβάλλοντος, η Ευρώπη έχει πάρει τον δρόμο της συνεργασίας και της
συνεταιριστικής σχέσης.
Ο ΟΑΣΕ, παρά την πολυκρατική συμμετοχή δεν είναι ουσιαστικά ένα ενεργό

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

όργανο λόγω των δύο βασικών αδυναμιών που παρουσιάζει. Η πρώτη αδυναμία του
είναι ο κανόνας της ομοφωνίας, πράγμα εξαιρετικά δύσκολο για 53 μέλη, και η

δεύτερη αδυναμία είναι η έλλειψη μέσων και υποδομής για την ανάληψη
στρατιωτικής δράσης.

Παρ΄όλα αυτά, διατηρώντας μια παρουσία επί τόπου, ακόμη και στις πιο

επικίνδυνες καταστάσεις, ο ΟΑΣΕ είναι σε θέση να δρα ως ένας ουδέτερος «τρίτος
παράγοντας»57. Αυτό όχι μόνο καθίσταται δυνατό κάθε φορά που θα χρειασθεί, αλλά
και επιτρέπει τη δημιουργία ενός κλίματος εμπιστοσύνης, καθώς η χρησιμοποίηση

της επιρροής του γίνεται με διακριτικότητα και συνιστά εμμονή στην τήρηση των
δικαιωμάτων του ανθρώπου. Επιπρόσθετα, η διεθνής κοινότητα επωφελείται, επειδή

ΙΟ

έχει έναν τέτοιο αξιόπιστο και αντικειμενικό παρατηρητή των εξελίξεων στη ζώνη
των συγκρούσεων.

ΣΤ
ΗΜ

Αυτή η μέθοδος συνεργασίας, ενώ όλοι παραδέχονται ότι δεν είναι καθόλου
θεαματική, εν τούτοις αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο άλλων αποστολών μακράς
διάρκειας, καθώς εμπνέεται από μία διαρκή εμπιστοσύνη μεταξύ κρατών.
Εξαρτώμενες από τις περιστάσεις και από την επικρατούσα στην περιοχή κατάσταση,
οι αποστολές αυτές έχουν μια συγκεκριμένη εντολή. Βασιζόμενες στην αρχή αυτή,
αποστολές έχουν αναληφθεί στην Εσθονία, στη Λετονία, στη Γεωργία, στο
Τατζικιστάν, στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, στην

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

Κροατία, στην Ουκρανία και στη Μολδαβία. Αποδείχθηκε επιτυχής: στην Ουκρανία,
η αποστολή το ΟΑΣΕ και του Υπάτου Αρμοστή επί των Εθνικών Μειονοτήτων που
συνέβαλε σημαντικά στην επίλυση της συνταγματικής κρίσης. Επίσης στη Μολδαβία
και στη Γεωργία, έγινε πρόοδος για μια πολιτική λύση της σύγκρουσης.

3.2 Η ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Όταν τα κράτη μέλη διαπραγματεύονταν τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, πολλά

γεγονότα μετέβαλλαν το ευρωπαϊκό τοπίο. Τελείωνε ο Ψυχρός Πόλεμος μεταξύ

57

Νάσκου – Περράκη, Το Δίκαιο των Διεθνών Οργανισμών, Η Θεσμική Διάσταση, Εκδόσεις Αντ. Ν.
Σάκκουλα Αθήνα – Κομοτηνή 2002, σελ. 329
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Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης. Η Γερμανία επανενοποιείτο. Στη Γιουγκοσλαβία
άρχιζε ο πόλεμος. Σε διεθνές επίπεδο, κηρυσσόταν ο πόλεμος του Περσικού Κόλπου.
Υπό τις περιστάσεις αυτές, τα κράτη προβληματίζονταν όσον αφορά το λόγο ύπαρξης

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

μια κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής της ασφάλειας.

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα κλήθηκε σε εκείνη το χρονική στιγμή να

ανταπεξέλθει στις παραπάνω προκλήσεις, αναθεωρώντας την Ευρωπαϊκή Πολιτική
Συνεργασία, που είχε καταστεί ανίκανη να συμβαδίσει με τις εξελίξεις, και

εμβαθύνοντας την ενοποίηση στους τομείς της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και
Πολιτικής Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ).

Η Συνθήκη για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής ΣΕΕ) υπήρξε η
έμπρακτη ανταπόκριση σε αυτή την πρόκληση. Τα σημαντικότερα στοιχεία του
Τίτλου V (Διατάξεις σχετικά με μια Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική

ΙΟ

Ασφαλείας) της ΣΕΕ είναι τα εξής:

Ø Η διακήρυξη της πρόθεσης των κρατών – μελών να διαδραματίσει η ΕΕ

ΣΤ
ΗΜ

έναν ισχυρό ρόλο στο Διεθνές Σύστημα

Ø Η αναφορά στο περιεχόμενο, τους στόχους και τις αρχές της ΚΕΠΠΑ
Ø Η αναφορά στο ενδεχόμενο κοινής άμυνας στο μέλλον
Ø Η επιβεβαίωση του ρόλου της Ατλαντικής Συμμαχίας για την ασφάλεια
της Ευρώπης

Ø Το διακυβερνητικό πλαίσιο λήψης αποφάσεων για κάθε κοινή θέση,
δράση και ενέργεια στα πλαίσια της ΚΕΠΠΑ

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

Ø Κάποιες θεσμικές τροποποιήσεις, όπως η θέσπιση της θέσης του γενικού
γραμματέα του Συμβουλίου, ο οποίος θα ήταν ταυτόχρονα και Ύπατος
Εκπρόσωπος της ΚΕΠΠΑ και η απόδοση ουσιαστικού ρόλου στην
εκάστοτε Προεδρία της Ένωσης.

Η ΣΕΕ δημιούργησε μεγάλες προσδοκίες για τη δυνατότητα της ΕΕ να

διαχειρίζεται εκείνη το περιβάλλον ασφαλείας στην Ευρωπαϊκή ήπειρο. Οι

προσδοκίες αυτές διαψεύστηκαν πολύ γρήγορα και με το χειρότερο τρόπο στους
πολέμους για τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, όπου έγινε αντιληπτό από τους
Ευρωπαίους ότι χωρίς τη δυνατότητα προβολής αξιόπιστης στρατιωτικής ισχύος, οι

όποιες καλόπιστες και δυνάμει αποτελεσματικές διπλωματικές πρωτοβουλίες είναι
καταδικασμένες να αποτύχουν.
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Η ΚΕΠΠΑ αναθεωρήθηκε στη Συνθήκη του Άμστερνταμ58 και σε εκείνη της
Νίκαιας με στόχο την πιο εύρυθμη λειτουργία του δεύτερου πυλώνα

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

3.2.1 Oι Στόχοι και οι Τρόποι υλοποίησης της ΚΕΠΠΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 11 της τροποιητικής Συνθήκης της Νίκαιας59 για την
ΕΕ, η Ένωση καθορίζει και εφαρμόζει μια κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική

ασφαλείας, η οποία καλύπτει όλους τους τομείς της εξωτερικής πολιτικής και
πολιτικής ασφαλείας και της οποίας οι στόχοι είναι:

1. Η διαφύλαξη των κοινών αξιών, των θεμελιωδών συμφερόντων, της
ανεξαρτησίας και της ακεραιότητας της Ένωσης, σύμφωνα με τις αρχές του

ΙΟ

Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

2. Η ενίσχυση της ασφάλειας της Ένωσης υπό όλες τις μορφές της,

ΣΤ
ΗΜ

3. Η διατήρηση της ειρήνης και η ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας, σύμφωνα με
τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και
σύμφωνα με τις αρχές της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι και τους στόχους του
Χάρτη των Παρισίων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν τα
εξωτερικά σύνορα.

4. Η ανάπτυξη και η εδραίωση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, καθώς
και ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

ελευθεριών

Η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας60 δεν υλοποιείται με τον

ίδιο τρόπο, όπως οι κοινοτικές πολιτικές (όπως η αγροτική, η περιβαλλοντική κλπ).
Εξ αιτίας της ευαίσθητης φύσης των ζητημάτων που επηρεάζουν τις διεθνείς σχέσεις,
η Συνθήκη αποδίδει μεγάλη σημασία στα κράτη μέλη και τα όργανα της ΕΕ που

συμμετέχουν άμεσα, όπως το Συμβούλιο και τα βοηθητικά όργανα (επιτροπές,

εργαζόμενα μέλη).

58 Η συνθήκη του Άμστερνταμ εισήγαγε τη κοινή στρατηγική, την σύσταση της Γενικής Γραμματείας
του Συμβουλίου, τις "επιχειρήσεις του Petersberg" και τον Ύπατο Εκπρόσωπο για την ΚΕΠΠΑ
59
http://europa.eu/scadplus/glossary/nice_treaty_el.htm
60
Στεφάνου Κ., Φατούρος Αρ., Χριστοδουλίδης Θ., Εισαγωγή στις Ευρωπαϊκές Σπουδές, Τόμος Α’,
Ιστορία-Θεσμοί-Δίκαιο, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 2001 σελ. 580-582
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Η ΚΕΠΠΑ είναι μέρος ενός ενιαίου θεσμικού πλαισίου: τα θεσμικά όργανα είναι
αυτά που υπάρχουν στα πλαίσια της Κοινότητας. Από αυτή την άποψη, η εφαρμογή
της ΚΕΠΠΑ διαφέρει σημαντικά από την εφαρμογή άλλων κοινοτικών πολιτικών.

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

Για παράδειγμα, η Επιτροπή σχετίζεται άμεσα με την ΚΕΠΠΑ, αλλά δεν έχει το
αποκλειστικό δικαίωμα υποβολής προτάσεων. Οι προτάσεις υποβάλλονται κυρίως
από την Προεδρία, ένα κράτος μέλος ή τον Ύπατο Εκπρόσωπο για τη ΚΕΠΠΑ.

3.2.2 Οι Φορείς άσκησης της ΚΕΠΠΑ
Α. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο61 συνενώνει τους Αρχηγούς των Κρατών ή των
Κυβερνήσεων των Δεκαπέντε και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα μέλη

ΙΟ

του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συνοδεύονται από τους υπουργούς Εξωτερικών και από
τον Επίτροπο, υπεύθυνο για τις εξωτερικές σχέσεις. Φιλοξενούμενο κατά αρχή, από

το κράτος μέλος, που κατέχει την Προεδρία, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσδίδει

ΣΤ
ΗΜ

κανονικότητα και ομαλότητα στην πολιτική ζωή και την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, συνεδριάζοντας τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο (συνήθως τον Ιούνιο και
το Δεκέμβριο). Κατέχει την ανώτατη θέση στη κοινή εξωτερική πολιτική και
πολιτική ασφαλείας, επειδή καθορίζει τις αρχές και τις κοινές στρατηγικές της
πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου και αυτών που σχετίζονται με ζητήματα που έχουν
επιπτώσεις στην άμυνα.

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

Β. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελείται από τους εκπροσώπους

κάθε κράτους μέλους σε υπουργικό επίπεδο. Οι Υπουργοί Εξωτερικών είναι

υπεύθυνοι για ζητήματα της ΚΕΠΠΑ και ενεργούν στο πλαίσιο του "Συμβουλίου

Γενικών Υποθέσεων". Το Συμβούλιο λαμβάνει τις απαραίτητες αποφάσεις, σχετικά

με τη μορφοποίηση και την υλοποίηση της ΚΕΠΠΑ, βάσει των γενικών αρχών και

των κοινών στρατηγικών, που καθορίζει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Προς αυτό το

σκοπό υιοθετεί κοινές θέσεις και κοινές δράσεις, καθώς και αποφάσεις.

Μούσης Σ. Νίκος, Ευρωπαική Ένωση, Δίκαιο-Οικονομία-Πολιτική, Εκδόσεις Παπαζήση 11η
αναθεωρημένη, Αθήνα 2005, σελ. 159
61
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Το

Συμβούλιο

μεριμνά

για

την

ενότητα,

τη

συνοχή

και

την

αποτελεσματικότητα της δράσης της Ένωσης.62 Με αυτή του την ιδιότητα, το

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

Συμβούλιο είναι ο εγγυητής των αρχών της αλληλεγγύης και της συνοχής.
Γ. Η Προεδρία

Κάθε έξι μήνες, ένα κράτος μέλος της Ένωσης αναλαμβάνει την Προεδρία της

Ευρωπαϊκής Ένωσης και με αυτή την ιδιότητα προεδρεύει στο Ευρωπαϊκό

Συμβούλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ και τα επικουρικά όργανα, που είναι υπεύθυνα για
τη προετοιμασία των εργασιών (Coreper, Πολιτική Επιτροπή / Επιτροπή πολιτικής

και Ασφάλειας, ομάδες εργασίας). Η Προεδρία παρέχει την απαραίτητη δυναμική

ώθηση και εξασφαλίζει τη συνέχεια. Εκπροσωπεί την Ένωση στα θέματα που
υπάγονται στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, κυρίως

διεξάγοντας πολιτικό διάλογο με τρίτες χώρες για λογαριασμό της Ένωσης. Είναι

ΙΟ

υπεύθυνη για την εφαρμογή των αποφάσεων στα θέματα της ΚΕΠΠΑ. Με αυτή την
ιδιότητα εκφράζει κυρίως τη θέση της Ένωσης στους διεθνείς οργανισμούς και τις

ΣΤ
ΗΜ

διεθνείς διασκέψεις.

Η Προεδρία επικουρείται σε αυτά τα καθήκοντα από το Γενικό Γραμματέα του
Συμβουλίου / Ύπατο Εκπρόσωπο για τη ΚΕΠΠΑ, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Η Προεδρία μπορεί, επίσης, να βοηθείται από το κράτος μέλος που θα
αναλάβει την επόμενη προεδρία. Αυτοί οι τέσσερις φορείς αναφέρονται συνήθως ως
"Τρόικα".

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

Δ. Ύπατος Εκπρόσωπος για την ΚΕΠΠΑ

Σύμφωνα με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ63, ο Γενικός Γραμματέας του

Συμβουλίου θα είναι ο Ύπατος Εκπρόσωπος για την κοινή εξωτερική πολιτική και
πολιτική ασφαλείας. Ενίοτε επικαλούμενος "κ. ΚΕΠΠΑ", ο Ύπατος Εκπρόσωπος

επικουρεί

το

Συμβούλιο

συνεισφέροντας

ιδιαίτερα

στη

διατύπωση,

την

προπαρασκευή και την εφαρμογή πολιτικών αποφάσεων και, όταν κρίνεται
απαραίτητο, ενεργώντας εξ ονόματος του Συμβουλίου κατ' απαίτηση της Προεδρίας

και διεξάγοντας πολιτικό διάλογο με τρίτους.64

62

Άρθρο 13, Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση
Μούσης Σ. Νίκος, Ευρωπαική Ένωση, Δίκαιο-Οικονομία-Πολιτική, Εκδόσεις Παπαζήση 11η
αναθεωρημένη, Αθήνα 2005, σελ. 159
64
Άρθρο 26, αναθεωρημένη Συνθήκη για την ΕΕ.
63
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Ο διορισμός του κ. Javier Solana Madariaga είναι μία επαρκής απόδειξη ότι ο
Ύπατος Εκπρόσωπος είναι "μια προσωπικότητα υψηλού πολιτικού κύρους", μια
απαίτηση που εκφράστηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βιέννης, το Δεκέμβριο του

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

1998.
Ε . Στρατιωτική Επιτροπή

Είναι υπεύθυνη για τη στρατιωτική διαχείριση όλων των στρατιωτικών
δραστηριοτήτων μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελείται από

ανώτερους στρατιωτικούς των δεκαπέντε κρατών μελών, που εκπροσωπούνται στις
Βρυξέλες από στρατιωτικούς αντιπροσώπους. Ο Πρόεδρος της Στρατιωτικής

Επιτροπής είναι ένας Στρατηγός τεσσάρων αστέρων, που εκλέγεται από τους
δεκαπέντε ομόλογούς του και διορίζεται από το Συμβούλιο για μια τριετή περίοδο.

ΙΟ

ΣΤ. Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Ο Γενικός Γραμματέας, κ. Javier Solana και ο Αναπληρωτής Γενικός

ΣΤ
ΗΜ

Γραμματέας, διευθύνουν τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, που βοηθά την
Προεδρία, προετοιμάζει τις εργασίες του Συμβουλίου σε όλα τα επίπεδα.
Η Γενική Διεύθυνση για τις Εξωτερικές Σχέσεις, καλύπτει τρία κύρια πεδία:
τις εξωτερικές οικονομικές σχέσεις, τα γεωγραφικά και θεματικά ζητήματα που
υπάγονται στη ΚΕΠΠΑ, και τη πολιτικό-στρατιωτική δομή για τη Πολιτική
Ασφάλειας και Άμυνας. Εκτός από το να στηρίζει το Συμβούλιο και τα επικουρικά
όργανα σε όλο το έργο τους, η Γενική Διεύθυνση είναι υπεύθυνη για τη

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

προετοιμασία, τη συμμετοχή και την ομαλή συνέχεια του πολιτικού διαλόγου, καθώς
και των εργασιακών σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των άλλων
διεθνών οργανισμών σε όλα τα πεδία, που υπόκεινται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων
της.

Τρεις μονάδες είναι προς το παρόν υπό την άμεση διοίκηση του Ύπατου

Εκπροσώπου: η Μονάδα Σχεδιασμού Πολιτικής και Έγκαιρης Προειδοποίησης65, το

65

Ιδρύθηκε με σχετική δήλωση, που προσαρτήθηκε στη Συνθήκη του Άμστερνταμ. Στελεχώνεται από
διπλωμάτες και υπαλληλικό προσωπικό, που τίθενται στη διάθεση του Συμβουλίου από τα Κράτη
Μέλη, την Επιτροπή, τη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση και τη Γενική Γραμματεία. Είναι οργανωμένη σε έξι
ειδικευμένες ομάδες, που καλύπτουν περιφερειακά και οριζόντια θέματα. Τα κύρια καθήκοντα της
μονάδας είναι: Α)η παρακολούθηση και η ανάλυση των εξελίξεων σε τομείς που υπάγονται στη
ΚΕΠΠΑ, Β)η αξιολόγηση των συμφερόντων της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας της
Ένωσης και ο καθορισμός των τομέων, στους οποίους θα μπορούσε να επικεντρωθεί η ΚΕΠΠΑ στο
μέλλον, Γ)η έγκαιρη αξιολόγηση και έγκαιρη προειδοποίηση για γεγονότα ή καταστάσεις, που μπορεί
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Κέντρο κοινών καταστάσεων (the Joint Situation Center - SITCEN)66 και το Γενικό
Στρατιωτικό Επιτελείο της ΕΕ67.

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

Ζ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση καθορίζει ρητά ότι η Επιτροπή
συμπράττει πλήρως στις εργασίες στον τομέα της ΚΕΠΠΑ. Αυτή η στενή συνεργασία

κρίνεται απαραίτητη για να εξασφαλιστεί η συνοχή της ΚΕΠΠΑ με τις κοινοτικές
πολιτικές στον τομέα των εξωτερικών οικονομικών σχέσεων και της συνεργασίας για
την ανάπτυξη, στις οποίες η Επιτροπή διαδραματίζει εξέχοντα ρόλο.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής συμπράττει με τους Αρχηγούς Κρατών και

Κυβερνήσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η Επιτροπή λαμβάνει μέρος σε
συναντήσεις του Συμβουλίου και των προπαρασκευαστικών ομάδων και στον
πολιτικό διάλογο με τρίτες χώρες. Παρόμοια με τα Κράτη Μέλη ή τον Ύπατο

ΙΟ

Εκπρόσωπο, μπορεί να θέτει ενώπιον του Συμβουλίου οποιοδήποτε ζήτημα
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και να υποβάλει προτάσεις σχετικά με

ΣΤ
ΗΜ

αυτό. Ωστόσο, το δικαίωμα πρωτοβουλίας της Επιτροπής στον τομέα της ΚΕΠΠΑ
δεν είναι αποκλειστικό, όπως συμβαίνει με τις κοινοτικές πολιτικές.
Η Επιτροπή, όπως και η Προεδρία, ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
για τις εξελίξεις στον τομέα της ΚΕΠΠΑ.

Θ. Τα Κράτη Μέλη

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

Τα Κράτη Μέλη ανέλαβαν με τη Συνθήκη την υποχρέωση να στηρίζουν τη

κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας ενεργά και ανεπιφύλακτα με
πνεύμα πίστης και αμοιβαίας αλληλεγγύης. Κάθε Κράτος Μέλος μπορεί να θέσει

να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας της Ένωσης,
συμπεριλαμβανομένων και ενδεχομένων πολιτικών κρίσεων, Δ)η κατάρτιση κατόπιν αιτήσεως του
Συμβουλίου ή της Προεδρίας ή με δική της πρωτοβουλία, τεκμηριωμένων εγγράφων για τις
εναλλακτικές πολιτικές.
66
Είναι στελεχωμένο με πολιτικούς και στρατιωτικούς λειτουργούς και παρέχει έγκαιρη εκτίμηση και
έγκαιρη προειδοποίηση για γεγονότα ή καταστάσεις τα οποία μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις
στην εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποβάλλει αναφορές στον
Ύπατο Εκπρόσωπο και στα άλλα αρμόδια όργανα για τη διαχείριση των κρίσεων.
67
Αποτελείται από ειδικούς σε στρατιωτικά θέματα από τα κράτη μέλη, που αποσπώνται στη Γενική
Γραμματεία του Συμβουλίου. Το καθήκον του Στρατιωτικού Επιτελείου είναι να παρέχει έγκαιρη
προειδοποίηση, εκτίμηση της κατάστασης και στρατηγικό σχεδιασμό για τις επιχειρήσεις διαχείρισης
κρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης εθνικών και πολυεθνικών Ευρωπαϊκών δυνάμεων
και να εφαρμόζει πολιτικές και αποφάσεις, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Στρατιωτικής Επιτροπής.
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ενώπιον του Συμβουλίου οποιοδήποτε ζήτημα εμπίπτει στη ΚΕΠΠΑ και να υποβάλει
προτάσεις περί αυτού. Τα Κράτη μέλη διαβεβαιώνουν ότι οι εθνικές τους πολιτικές
συνάδουν με τις κοινές θέσεις. Υποστηρίζουν αυτές τις κοινές θέσεις, που

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

υπερασπίζεται γενικά η Προεδρία, σε διεθνείς διασκέψεις.

Οι κοινές δράσεις δεσμεύουν τα κράτη μέλη όσον αφορά τις θέσεις που
υιοθετούν και τη διεξαγωγή της δράσης τους (άρθρο 14, ΣΕΕ). Η Γενική Γραμματεία

του Συμβουλίου, η Επιτροπή και οι πρωτεύουσες των Κρατών Μελών είναι μόνιμα
συνδεδεμένες με ένα προστατευόμενο κύκλωμα επικοινωνίας, που τους επιτρέπει να
ανταλλάσσουν πληροφορίες και να προβαίνουν σε διαβουλεύσεις.
Ι. Οι Ειδικοί Εντεταλμένοι

Η Συνθήκη του Άμστερνταμ κωδικοποίησε μία πρακτική, εξουσιοδοτώντας το
Συμβούλιο να διορίζει ειδικούς εντεταλμένους, στους οποίους ανατίθενται εντολές σε

ΙΟ

συνάρτηση με συγκεκριμένα θέματα πολιτικής. Δρουν υπό την αρμοδιότητα και την
επιχειρησιακή διεύθυνση του Ύπατου Εκπροσώπου για τη ΚΕΠΠΑ. Σύμφωνα με τη

ΣΤ
ΗΜ

Συνθήκη της Νίκαιας, διορίζονται με ειδική πλειοψηφία.

3.2.3 Τα Εργαλεία Υλοποίησης της ΚΕΠΠΑ

Η Ένωση επιδιώκει τους στόχους που68 καθορίζονται στο άρθρο 11, Συνθήκη
για την Ευρωπαϊκή Ένωση:

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

1. καθορίζοντας τις αρχές και τους γενικούς προσανατολισμούς για την κοινή
εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας,

2. αποφασίζοντας για κοινές στρατηγικές,
3. υιοθετώντας κοινές δράσεις,

4. υιοθετώντας κοινές θέσεις,
5. ενισχύοντας τη συστηματική συνεργασία μεταξύ κρατών μελών για την
άσκηση της πολιτικής τους.

68

Πανάγου Β. – Τσούντα Κ., Η Παγκοσμιοποίηση, Ολοκλήρωση και Συνεργασία στη Σύγχρονη
Διεθνή κοινωνία, Τόμος Β’, Βάσεις της Ευρωπαϊκής Οικοδόμησης, Εκδόσεις Εμμανουηλίδης, 2004,
σελ. 563-564
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Η Συνθήκη του Άμστερνταμ προίκισε τη ΚΕΠΠΑ με δύο νέα μέσα, τις κοινές
στρατηγικές και τις διεθνείς συμφωνίες, που προστίθενται στα μέσα που
προβλέπονται από τη Συνθήκη του Μάαστριχ, τις κοινές θέσεις, τις κοινές δράσεις

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

και τις δηλώσεις. Οι επαφές με τις τρίτες χώρες παραμένουν εξάλλου σημαντικά μέσα
της ΚΕΠΠΑ.
Α. Κοινές Στρατηγικές69

Αποφάσεις για τις κοινές στρατηγικές λαμβάνονται από το Ευρωπαϊκό

Συμβούλιο, μετά από πρόταση του Συμβουλίου, σε ζητήματα στα οποία τα κράτη

μέλη έχουν σημαντικά κοινά συμφέροντα. Οι κοινές στρατηγικές καθορίζουν τους
στόχους τους, τη διάρκειά τους και τα μέσα που πρέπει να παρέχονται από την

Ένωση και τα κράτη μέλη. Το Συμβούλιο εφαρμόζει αυτές τις στρατηγικές,
υιοθετώντας κυρίως κοινές δράσεις και κοινές θέσεις, που λαμβάνονται με ειδική

ΙΟ

πλειοψηφία (αυτό δεν ισχύει για ζητήματα με στρατιωτικές ή αμυντικές συνέπειες,
καθώς σε αυτά τα θέματα οι αποφάσεις λαμβάνονται με ομοφωνία). Αν ένα μέλος του

ΣΤ
ΗΜ

Συμβουλίου επιθυμεί να αντιταχθεί σε μία από αυτές τις αποφάσεις, επικαλούμενο
λόγους εθνικής πολιτικής, το Συμβούλιο μπορεί να απευθυνθεί στο Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο, το οποίο ασκεί την αποστολή του ως "δευτεροβάθμιο όργανο" και θα
επιλύσει το ζήτημα με ομοφωνία.

Η πρώτη κοινή στρατηγική, η οποία αφορούσε τη Ρωσία, αποφασίσθηκε τον
Ιούνιο του 1999 από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κολωνίας.

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

Β. Κοινές Θέσεις

Το Συμβούλιο υιοθετεί κοινές θέσεις, που καθορίζουν τη στάση της Ένωσης

σε ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό θεματικό ζήτημα, έναντι μίας τρίτης χώρας ή σε
μία διεθνή διάσκεψη. Τα κράτη μέλη, τότε, διασφαλίζουν ότι οι εθνικές τους

πολιτικές ευθυγραμμίζονται με τη κοινή θέση. Τα υπό ένταξη κράτη συμπλέουν με

αυτές τις κοινές θέσεις.

Μεταξύ 1994 και 1998, καθορίσθηκαν 66 κοινές θέσεις. Ως παράδειγμα,

αναφέρουμε τη κοινή θέση της 25ης Μαΐου 1998 σχετικά με τα ανθρώπινα
δικαιώματα, τις δημοκρατικές αρχές το κράτος δικαίου και τη χρηστή διαχείριση των
δημοσίων υποθέσεων στην Αφρική.

Μούσης Σ. Νίκος, Ευρωπαική Ένωση, Δίκαιο-Οικονομία-Πολιτική, Εκδόσεις Παπαζήση 11η
αναθεωρημένη, Αθήνα 2005, σελ. 158
69
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Γ. Κοινές Δράσεις
Το Συμβούλιο υιοθετεί κοινές δράσεις, που αντιμετωπίζουν ειδικές καταστάσεις

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

που απαιτούν την ανάληψη επιχειρησιακής δράσης εκ μέρους των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε δράση προσδιορίζει τους αντικειμενικούς στόχους της, το

πεδίο εφαρμογής της, τα μέσα που πρέπει να τεθούν στη διάθεση της Ένωσης, τις
προϋποθέσεις της εφαρμογής της και (αν είναι απαραίτητο) τη διάρκειά της.

Μεταξύ 1994 και 1998, το Συμβούλιο θέσπισε 81 κοινές δράσεις. Το 1998, οι
μισές από τις 20 κοινές δράσεις αφορούσαν την πρώην Γιουγκοσλαβία ή την
Αλβανία.
Δ. Αποφάσεις

Στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ, το Συμβούλιο μπορεί επίσης να λάβει αποφάσεις
για τα κράτη μέλη.

ΣΤ
ΗΜ

Ε. Διεθνείς Συμφωνίες70

ΙΟ

(decisions), οι οποίες, όπως οι κοινές θέσεις και οι κοινές δράσεις, είναι δεσμευτικές

Όταν κρίνεται απαραίτητο να συναφθεί μία διεθνή συμφωνία με ένα ή
περισσότερα κράτη ή με διεθνείς οργανισμούς στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ, το
Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτήσει τη Προεδρία να εισέλθει σε διαπραγματεύσεις.
Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, η Προεδρία επικουρείται από τη Γενική
Γραμματεία, και αν κρίνεται απαραίτητο, από την Επιτροπή. Οι συμφωνίες

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

συνάπτονται από το Συμβούλιο, που ενεργεί κατά ομοφωνία, στη βάση των
συστάσεων της Προεδρίας. Παρόλα αυτά, η Συνθήκη προβλέπει ότι καμία συμφωνία
δε θα είναι δεσμευτική για ένα κράτος μέλος, του οποίου ο εκπρόσωπος δηλώνει στο
Συμβούλιο ότι στο κράτος του πρέπει να τηρηθεί μία συγκεκριμένη συνταγματική
διαδικασία. 71 Τα άλλα μέλη του Συμβουλίου μπορεί μα συμφωνήσουν ότι η
συμφωνία θα ισχύει για αυτά προσωρινά. Επίσης, μία δήλωση προσαρτημένη στη
Συνθήκη αναφέρει ότι μία τέτοια συμφωνία δε θα συνεπάγεται οποιαδήποτε

μεταβίβαση κυριαρχικών δικαιωμάτων από τα κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Συγκεκριμένες συνθήκες μπορούν να συναφθούν με ειδική πλειοψηφία. Οι

συμφωνίες είναι δεσμευτικές για τα θεσμικά όργανα της Ένωσης.

70
71

Η Συνθήκη του Άμστερνταμ στο http://europa.eu/scadplus/leg/el/s50000.htm,
Άρθρο 24, παράγραφος 5, Συνθήκη για την ΕΕ.
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Στ. Δηλώσεις
Οι δηλώσεις προσφέρουν τη δημόσια έκφραση μίας θέσης, απαίτησης ή

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

προσδοκίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι ενός τρίτου κράτους ή ενός διεθνούς
ζητήματος. Αυτό το 'εύκαμπτο μέσο' προσφέρει τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή

Ένωση να αντιδράσει γρήγορα σε απρόσμενες εξελίξεις σε ένα συγκεκριμένο μέρος
στον κόσμο και να δηλώσει τη θέση της. Αυτές τιτλοφορούνται "Δήλωση της

Ευρωπαϊκής Ένωσης", όταν συνέρχεται το Συμβούλιο και υιοθετεί μία θέση σε ένα
διεθνές ζήτημα και "Δήλωση της Προεδρίας εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης",

όταν δε συνέρχεται το Συμβούλιο. Ο αριθμός των δηλώσεων ανήλθε από 110 το 1994
σε 163 το 1998.
Ζ. Επαφές με Τρίτες Χώρες

ΙΟ

Επαφές με τρίτες χώρες διενεργούνται κυρίως μέσω του "πολιτικού διαλόγου"
και διπλωματικών διαβημάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κρατεί ένα πολιτικό διάλογο με

ΣΤ
ΗΜ

ένα πολύ μεγάλο αριθμό κρατών ή ομάδων κρατών σε θέματα διεθνούς πολιτικής.
Τέτοιες συναντήσεις, που ξεπερνούν τις 200 το χρόνο, λαμβάνουν χώρα σε όλα τα
επίπεδα: Αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων, Υπουργών, Πολιτικών Διευθυντών,
κατώτερων υπαλλήλων και ειδικών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δύναται να εκπροσωπείται
σε αυτές τις συναντήσεις από την Προεδρία (επικουρούμενη από τον Ύπατο
Εκπρόσωπο της ΚΕΠΠΑ), ή μόνο από τον Ύπατο Εκπρόσωπο κατόπιν αίτησης της
Προεδρίας, ή από την 'Τρόικα' (η Προεδρία επικουρούμενη από τον Ύπατο

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

Εκπρόσωπο για τη ΚΕΠΠΑ και την Επιτροπή, και εφόσον είναι απαραίτητο, από τη

χώρα που πρόκειται να αναλάβει την Προεδρία) και σε λίγες περιστάσεις, από
εκπροσώπους των κρατών μελών και της Επιτροπής.

3.2.4 Η αποτελεσματικότητα της ΚΕΠΠΑ
Η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας πρέπει να είναι

σύμφωνη με άλλες πολιτικές και να χαρακτηρίζεται από αποτελεσματική διαδικασία

λήψης αποφάσεων.
Α. Συνοχή

Η συνοχή της ΚΕΠΠΑ διασφαλίζεται κάτω από δύο τίτλους:
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Πρώτον, η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει ένα πλαίσιο, πόρους,
μεθόδους και σχήματα εργασίας για την υλοποίηση της ΚΕΠΠΑ, ενώ την εντάσσει
σε ένα ενιαίο θεσμικό πλαίσιο, το πλαίσιο που ήδη υπήρχε στο πεδίο δράσης της

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

Κοινότητας. Αυτός ο συντονισμός ενδυναμώνεται από το γεγονός ότι η Επιτροπή
σχετίζεται πλήρως με τις εργασίες, που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια της ΚΕΠΠΑ.

Δεύτερον, έγκειται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που θέτει τις αρχές και τους
γενικούς προσανατολισμούς για την εξέλιξη της Ένωσης, να διασφαλίσει τη συνοχή
της ΚΕΠΠΑ με τις κοινοτικές πολιτικές, δίνοντας έμφαση στις εξωτερικές

οικονομικές σχέσεις και την πολιτική για την ανάπτυξη της συνεργασίας, που
διεξάγονται υπό την ευθύνη της Επιτροπής.

Β. Αποτελεσματικότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων

Οι αποφάσεις στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ72 λαμβάνονται γενικά κατά ομοφωνία.

ΙΟ

Αυτό σημαίνει ότι ένα κράτος μέλος μπορεί να μπλοκάρει την υιοθέτηση μιας
απόφασης. Η Συνθήκη, ωστόσο, περιλαμβάνει μία σειρά μέτρων, με στόχο την

ΣΤ
ΗΜ

υπέρβαση αυτού του 'εμποδίου'. Ενώ η ομοφωνία παραμένει ο κανόνας και είναι
υποχρεωτική για την υιοθέτηση αποφάσεων με στρατιωτικές ή αμυντικές συνέπειες,
υπάρχουν τρεις εναλλακτικές επιλογές για τη διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων:
1. "Εποικοδομητική αποχή": όταν υιοθετείται μία απόφαση, το κράτος μέλος
μπορεί να συνοδεύσει την αποχή του με τυπική δήλωση. Σε αυτή την
περίπτωση, δεν είναι υποχρεωμένο να εφαρμόσει την απόφαση, αλλά

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

αναγνωρίζει ότι η απόφαση δεσμεύει την Ένωση.

2. Η χρήση της ενισχυμένης πλειοψηφίας: όταν μία απόφαση υιοθετείται με
ενισχυμένη πλειοψηφία, ένα κράτος μέλος μπορεί να επικαλεστεί
σημαντικούς και δεδηλωμένους λόγους εθνικής πολιτικής, προκειμένου να

αντιταχθεί στην υιοθέτηση της πρότασης. Τότε, δε θα ληφθεί απόφαση. Το

Συμβούλιο δύναται, ενεργώντας με ενισχυμένη πλειοψηφία, να παραπέμψει

το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τη λήψη ομόφωνης απόφασης.

Μούσης Σ. Νίκος, Ευρωπαική Ένωση, Δίκαιο-Οικονομία-Πολιτική, Εκδόσεις Παπαζήση 11η
αναθεωρημένη, Αθήνα 2005, σελ. 157 και Πανάγου Β. – Τσούντα Κ., Η Παγκοσμιοποίηση,
Ολοκλήρωση και Συνεργασία στη Σύγχρονη Διεθνή κοινωνία, Τόμος Β’, Βάσεις της Ευρωπαϊκής
Οικοδόμησης, Εκδόσεις Εμμανουηλίδης, 2004, σελ. 564
72
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3. 'Ενισχυμένη συνεργασία' μεταξύ των κρατών μελών: όταν οι αντικειμενικοί
στόχοι της Ένωσης και της Κοινότητας δεν μπορούν να επιτευχθούν από τα
κράτη μέλη ως σύνολο, τότε αυτά τα κράτη, σε θέση να το πράξουν αυτό

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

(τουλάχιστον οκτώ κράτη μέλη), μπορούν να υιοθετήσουν μεταξύ τους την
'ενισχυμένη' συνεργασία. Στο πεδίο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και

πολιτικής ασφαλείας, αυτή η συνεργασία μπορεί να σχετίζεται με την

εφαρμογή μίας κοινής δράσης ή μίας κοινής θέσης, με στρατιωτικές

πρωτοβουλίες ή με πρωτοβουλίες άμυνας και ασφάλειας, που συνεισφέρουν
στην επίτευξη των δυνατοτήτων διαχείρισης κρίσεων.

3.3 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ

ΙΟ

3.3.1 ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Τον καταλύτη για τη γέννηση73 της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και

ΣΤ
ΗΜ

Άμυνας (ΕΠΑΑ) αποτέλεσε η γαλλο-βρετανική συνάντηση του St Malo, που
πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 1998.

Από πλευράς Συμμαχίας, το "πράσινο φως" για την ανάπτυξη της ΕΠΑΑ
δόθηκε στη Συνάντηση Κορυφής του NATO στην Ουάσιγκτον (Απρίλιος

1999),

όπου προσδιορίστηκαν, από τη σκοπιά της Συμμαχίας, οι γενικές κατευθυντήριες
γραμμές της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ στον τομέα της στρατιωτικής διαχείρισης
κρίσεων.

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

Η ΕΠΑΑ εγκαινιάσθηκε, όμως, επισήμως, κατά τη Γερμανική Προεδρία

του Α΄ εξάμηνου του 1999. Τα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της
Κολωνίας (Ιούνιος 1999) αποτελούν τυπικά τη ληξιαρχική πράξη γέννησής της.
Έκτοτε η ΕΠΑΑ, που διανύει την πρώιμη φάση της εξέλιξης της, έχει διέλθει

από τους σταθμούς του Ελσίνκι (Δεκέμβριος 1999), της Φέιρα (Ιούνιος 2000), της
Νίκαιας (Δεκέμβριος 2000), του Γκαίτεμποργκ (Ιούνιος 2001), του Λάακεν
(Δεκέμβριος 2001) της Σεβίλλης (Ιούνιος 2002), των Βρυξελλών (Οκτώβριος 2002),
της Κοπεγχάγης (Δεκέμβριος 2002) και της Θεσσαλονίκης (Ιούνιος 2003).

73

Κιντής Αντρέας – Ντόκος Θάνος Π., «Διεθνής Οργάνωση και Ευρωπαϊκή Ασφάλεια: Η Ευρωπαϊκή
Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας», στο Ξενάκης Δ. Κ. – Τσινισιζέλης Μ. Ι. (επιμ.), Παγκόσμια
Ευρώπη, Οι διεθνείς διαστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εκδ. Ι.Σιδέρης, Αθήνα, 2006 σελ 260-261
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3.3.2 ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Η ΕΠΑΑ έχει ως απώτερο σκοπό τη διαμόρφωση ενός συστήματος κοινής

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

αμυντικής πολιτικής, όπως προβλέπεται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

(Άρθρο 17.1), αλλά στην παρούσα φάση περιορίζεται στη διαχείριση κρίσεων, με
στρατιωτικά και μη στρατιωτικά μέσα, στο πλαίσιο των λεγόμενων "αποστολών
Petersberg" (αποστολές ανθρωπιστικού χαρακτήρα και διάσωσης, διατήρησης της
ειρήνης και ειρήνευσης με τη χρήση μάχιμων δυνάμεων). Η ΕΠΑΑ υποστηρίζει την

Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας της ΕΕ (ΚΕΠΠΑ),
αποτελώντας, επομένως, τον βραχίονα της στον τομέα της ασφάλειας.

Η ΕΕ μπορεί να αναπτύξει αυτόνομη δράση και να αναλάβει επιχειρήσεις

διαχείρισης κρίσεων μόνον στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες το NATO

αποφασίζει να μην εμπλακεί. Με τον τρόπο αυτόν αναγνωρίζεται ο πρωταρχικός

ΙΟ

ρόλος της Συμμαχίας, δεδομένου μάλιστα ότι το NATO εξακολουθεί να αποτελεί τον
αποκλειστικό φορέα της ευρωπαϊκής συλλογικής άμυνας. Παράλληλα, όμως,
ασφάλειας.

ΣΤ
ΗΜ

αναγνωρίζεται η πρωτοκαθεδρία, των Ηνωμένων Εθνών στον τομέα της διεθνούς
Οι αυτόνομες επιχειρήσεις της ΕΕ (EU-led operations), στο πλαίσιο της
ΕΠΑΑ, μπορούν να διεξαχθούν με δύο τρόπους: είτε με προσφυγή στα μέσα και τις
δυνατότητες του ΝΑΤΟ είτε αυτοδύναμα.

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

3.3.3 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑΑ
Δομή

Έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι πολιτικο-στρατιωτικές δομές με τη σύσταση και

θέση σε λειτουργία74 των βασικών οργάνων (Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας,
Στρατιωτική Επιτροπή, Στρατιωτικό Επιτελείο), των υποβοηθητικών τους ομάδων
και επιτροπών (Πολιτικο-Στρατιωτική Ομάδα, Ομάδα Εργασίας Στρατιωτικής
Επιτροπής, Επιτροπή για τις Πολιτικές Πτυχές της Διαχείρισης των Κρίσεων, Ειδική
Ομάδα του Γενικού Στρατιωτικού Στόχου-HTF) καθώς και των οργάνων της
Γραμματείας του Συμβουλίου (όπως η Μονάδα Σχεδιασμού Πολιτικής και το Κέντρο
74

Nugent Neill, Πολιτική και Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα
2004, σελ. 569-572
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Αντιμετώπισης Κρίσεων). Επίσης ολοκληρώθηκε η απορρόφηση των αρμοδιοτήτων
και οργάνων της ΔΕΕ (Δορυφορικό Κέντρο, Ινστιτούτο Μελετών Ασφαλείας).

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

Λειτουργία
Όσον αφορά τη λειτουργία του μηχανισμού της ΕΠΑΑ, έχουν ήδη
αποκρυσταλλωθεί, ευρισκόμενες όμως υπό συνεχή αναθεώρηση, οι διαδικασίες

διαχείρισης των κρίσεων, οι οποίες περιγράφουν αναλυτικά όλα τα στάδια που

ακολουθούνται στην περίπτωση διαχείρισης μιας κρίσης, από την πρώιμη φάση προ

της εκδηλώσεως της κρίσης μέχρι τη φάση της ανασυγκρότησης, η πολιτική και το

πρόγραμμα των ασκήσεων, καθώς και το γενικό πλαίσιο του συστήματος
χρηματοδότησης των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Γενικός Στρατιωτικός Στόχος

ΙΟ

3.3.4 Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΣΤ
ΗΜ

Οι δυνατότητες της ΕΠΑΑ στον τομέα της στρατιωτικής διαχείρισης
καθορίζονται από τον λεγόμενο75 Γενικό Στρατιωτικό Στόχο (Headline Goal) που
προσδιορίσθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ελσίνκι, σύμφωνα με τον οποίο θα
πρέπει να δημιουργηθεί μέχρι το 2003, μέσω εθελοντικών συνεισφορών, μία
δεξαμενή στρατιωτικής δύναμης μεγέθους σώματος στρατού (15 ταξιαρχίες περίπου,
ήτοι 60.000 οπλίτες). Σημειωτέον ότι δεν πρόκειται για μόνιμη δύναμη, γι' αυτόν τον

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

λόγο ο συνήθως χρησιμοποιούμενος όρος «ευρωστρατός» είναι εσφαλμένος. Η
δύναμη αυτή θα πρέπει να είναι σε θέση να αναπτυχθεί στην περιοχή της κρίσης
εντός 60 ημερών και να διατηρηθεί στο θέατρο των επιχειρήσεων επί ένα έτος,
υποστηριζόμενη από τα απαραίτητα μέσα (ξηράς, αέρος και θαλάσσης). Επίσης,
προβλέπεται η ανάπτυξη συλλογικών δυνατοτήτων στους τομείς διοίκησης, ελέγχου
και επικοινωνιών, συλλογής πληροφοριών, λογιστικής υποστήριξης και στρατηγικών
μεταφορών. Εντός του 2004 υιοθετήθηκε ο νέος Γενικός Στρατιωτικός Στόχος 2010,
ο οποίος προβλέπει πληρέστερη ανάπτυξη των ευρωπαϊκών στρατιωτικών
δυνατοτήτων και πλήρωση των υφισταμένων ελλείψεων έως το 2010.

75

Headline Goal 2010, http://ue.eu.int/uedocs/cmsUpload/2010%20Headline%20Goal.pdf,
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Επιχειρησιακή ικανότητα
Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Λάακεν ανακηρύχθηκε η ικανότητα της

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

ΕΕ να αναλαμβάνει μερικές από τις επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων. Η έννοια
της επιχειρησιακής ικανότητας, όπως ορίσθηκε στο Λάακεν, είναι μερική.

Η πλήρης επιχειρησιακή ικανότητα της ΕΕ, δηλαδή η ικανότητα της να
αναλαμβάνει αποστολές σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων τύπου Petersberg,

δηλώθηκε στη Θεσσαλονίκη. Επισημαίνεται, όμως, παράλληλα ότι υπάρχουν
ορισμένοι περιορισμοί και δυσχέρειες, ιδίως όσον αφορά στις πλέον απαιτητικές
αποστολές και στη διεξαγωγή ταυτόχρονων αποστολών (concurrent operations).

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών που διεξαχθεί στις 17-18 Ιουνίου
του 2004, εγκρίθηκε ένα Σχέδιο Δράσης για την μη στρατιωτική διαχείριση των
κρίσεων σύμφωνα με το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση «θα πρέπει να καταστεί πιο

ΙΟ

φιλόδοξη όσον αφορά τους στόχους που θέτει για την μη στρατιωτική διαχείριση των
κρίσεων και πιο ικανή στο να τους υλοποιεί. Προκειμένου κάτι τέτοιο να γίνει εφικτό

ΣΤ
ΗΜ

[η ΕΕ] πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιεί όλα τα μέσα που εν δυνάμει βρίσκονται στη
διάθεσή της (Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ΚΕΠΠΑ/ΕΠΑΑ, κράτη μέλη) επιλέγοντας
εκείνα που θα της επιτρέψουν να πετύχει τους στόχους της διατήρησης της ειρήνης
και της σταθερότητας και της ανάπτυξης σε περιοχές και χώρες όπου έχουν ξεσπάσει
κρίσεις»76. Υιοθετήθηκε επίσης, ένας Γενικός Μη Στρατιωτικός Στόχος με
καταληκτική ημερομηνία το 2008.

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

Σημαντικές εξελίξεις που σημειώθηκαν
κατά την ελληνική Προεδρία77

• Προωθήθηκε η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής υπηρεσίας για την ανάπτυξη
των αμυντικών δυνατοτήτων, καθώς και η ιδέα διαμόρφωσης μιας ευρωπαϊκής
πολιτικής για τους αμυντικούς εξοπλισμούς.
• Ολοκληρώθηκε η «Γενική Ιδέα για τη δυνατότητα άμεσης αντίδρασης της
ΕΕ (EU Military Rapid Response Concept)», καθώς και της Έκθεσης με τις
προτάσεις της Προεδρίας για τη βελτίωση των διαδικασιών και δυνατοτήτων

76

Draft Action Plan for Civilian Aspects of ESDP, στο
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/misc/81344.pdf
77
A secure Europe in a better world, Θεσσαλονίκη, 20 Ιουνίου 2003, σελ. 1-15
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άμεσης αντίδρασης της Ένωσης, ιδιαίτερα σε ότι αφορά ανθρωπιστικές
αποστολές και αποστολές διάσωσης,
• Προωθήθηκε η κοινή εκπαίδευση στο πλαίσιο της ΕΠΑΑ καθώς και η
των αποστολών διαχείρισης κρίσεων.

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

εξέταση της εκμετάλλευσης των εφαρμογών του διαστήματος για τις ανάγκες

• Αποφασίσθηκε η ανάπτυξη, σε εθελούσια βάση, μιας βάσης δεδομένων των
διαθέσιμων μέσων των Κ-Μ για την αντιμετώπιση και διαχείριση
των επιπτώσεων από ενδεχόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις με χημικά,
βιολογικά, ραδιολογικά και πυρηνικά όπλα.

Η συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ

Τον βασικό πυρήνα της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ, στον τομέα της

ΙΟ

στρατιωτικής διαχείρισης των κρίσεων, αποτελεί η λεγόμενη Berlin Plus agenda, η
οποία, όπως αναλύεται στο ανακοινωθέν της Ουάσιγκτον78 (Διάσκεψη Κορυφής
NATO, Απρίλιος 1999), περιλαμβάνει τέσσερις πτυχές, οι οποίες παρέχουν τη

NATO:

ΣΤ
ΗΜ

δυνατότητα στην ΕΕ να κάνει χρήση των συλλογικών μέσων και δυνατοτήτων του

Ø εγγυημένη πρόσβαση της ΕΕ στις δυνατότητες σχεδιασμού του NATO,
Ø καταρχήν διαθεσιμότητα στην ΕΕ προεπιλεγμένων μέσων και δυνατοτήτων
του NATO,

εναλλακτικών

δυνατοτήτων

ευρωπαϊκής

διοίκησης

για

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

Ø προσδιορισμό

επιχειρήσεις της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου του Αναπληρωτή
Ανώτατου Διοικητή Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (Deputy Supreme
Allied Commander Europe-DSACEUR),

Ø προσαρμογή του συστήματος αμυντικού σχεδιασμού του NATO, ώστε να
εξυπηρετεί τη διάθεση δυνάμεων σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.
Πέραν, βεβαίως, των ανωτέρω, υφίστανται και άλλα μείζονα, γενικότερα

ζητήματα όπως η Συμφωνία Ασφαλείας, η συνεργασία στον τομέα των ασκήσεων

78

Βύρων Θεοδωρόπουλος, «Πόσο επηρεάζουν την Ελλάδα τα κείμενα της Ουάσιγκτον», στο
Θεοδωρόπουλος Β. – Π. Ιωακειμίδης – Θ. Κουλουμπής – Σ. Ντάλης, Το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή
Άμυνα, Εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 1999
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και στην ανάπτυξη των στρατιωτικών δυνατοτήτων καθώς και το πλαίσιο των
μονίμων διευθετήσεων για διαβουλεύσεις τόσο σε περίοδο κρίσης όσο και σε τακτική
βάση.

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

Όλα τα προαναφερόμενα ζητήματα αποτελούν πτυχές των λεγόμενων
«μονίμων διευθετήσεων» ΕΕ-ΝΑΤΟ.

Η ευρω-νατοϊκή συνεργασία εδράζεται σε ορισμένες βασικές αρχές, όπως

είναι ο σεβασμός της αυτονομίας, της ισότητας και της διαφορετικής φύσης των δύο
οργανισμών .

Με την ανταλλαγή επιστολών μεταξύ του Γενικού Γραμματέα/Υπατου
Εκπροσώπου της ΕΕ, κ. Solana, και του Γενικού Γραμματέως του NATO, Λόρδου
Robertson, στις 17 Μαρτίου 2003, ολοκληρώθηκε η διαδικασία για τη συμφωνία
μεταξύ των δυο οργανισμών επί των πτυχών της Berlin Plus Agenda και των

υπολοίπων μονίμων διευθετήσεων ΕΕ-ΝΑΤΟ. Η ανταλλαγή επιστολών μαζί με τον

ΣΤ
ΗΜ

σχέσεων ΕΕ-ΝΑΤΟ.

ΙΟ

συνημμένο σε αυτές κατάλογο των σχετικών εγγράφων, αποτελεί το πλαίσιο των

3.3.5 ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΑ
Η ΕΠΑΑ είναι ένα «ανοικτό εγχείρημα», το οποίο σημαίνει ότι είναι δυνατή η
γενικότερη εμπλοκή τρίτων χωρών. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Νίκαιας ορίστηκε
σαφές πλαίσιο, που ρυθμίζει την εμπλοκή των τρίτων χωρών στην ΕΠΑΑ.

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

Το λεγόμενο "ζήτημα της συμμετοχής"

Η Τουρκία, η οποία δεν έμεινε ικανοποιημένη από το πλαίσιο της Νίκαιας που

καθορίζει την εμπλοκή των τρίτων χωρών στην ΕΠΑΑ, δεν συναινούσε, εντός του
πλαισίου του NATO και βάσει του δικαιώματος αρνησικυρίας που διαθέτει, στη
ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν στις σχέσεις των δύο οργανισμών (ειδικότερα την
πρόσβαση της ΕΕ στην υποδομή και τις δυνατότητες του NATO), θέτοντας, ως
προϋπόθεση για την άρση της αρνησικυρίας της, την αναβαθμισμένη συμμετοχή της
στον μηχανισμό της ΕΠΑΑ και ειδικότερα στις αυτοδύναμες επιχειρήσεις,
επικαλούμενη τη στρατηγική της σημασία.
Δημιουργήθηκε κατά τον τρόπο αυτόν το λεγόμενο «ζήτημα της συμμετοχής»

των 6 ευρωπαίων συμμάχων που δεν είναι μέλη της ΕΕ στην ΕΠΑΑ, το οποίο αν και
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δεν αποτελούσε τυπικά μέρος των σχέσεων ΕΕ-ΝΑΤΟ, δεδομένου ότι αφορά στις
σχέσεις της Ένωσης με τις τρίτες χώρες, κατέστη, εντούτοις σημαντική παράμετρο
για τη διευθέτηση τους.

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

Μετά από εργώδεις προσπάθειες και διαπραγματεύσεις σημειώθηκε μια

συνολική λύση-πακέτο, για τη διευθέτηση του ζητήματος, η οποία περιλαμβάνει 4

στοιχεία, ήτοι, α) το λεγόμενο «κείμενο των Βρυξελλών», το οποίο υιοθετήθηκε κατά

το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών (24-25 Οκτωβρίου 2002) και το οποίο
αφορά στις ειδικότερες ρυθμίσεις για την εφαρμογή των προβλέψεων της Νίκαιας

σχετικά με την εμπλοκή των ευρωπαίων συμμάχων που δεν είναι μέλη της ΕΕ στην
ΕΠΑΑ, β) τα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών, στα

οποία αναφέρεται ρητώς ότι οι ευρωπαίοι σύμμαχοι μη μέλη της ΕΕ που

συμμετέχουν σε επιχειρήσεις της Ένωσης, θα πρέπει να σέβονται τους σκοπούς της
ΚΕΠΠΑ, όπως αυτοί διατυπώνονται ρητά στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

ΙΟ

και επαναλαμβάνεται η υποχρέωση σεβασμού των αρχών της Χάρτας των Ηνωμένων
Εθνών, με ρητή αναφορά στην αποχή από τη χρήση ή απειλή χρήσης βίας, γ) το

ΣΤ
ΗΜ

υιοθετηθέν στις 13 Δεκεμβρίου 2002 κείμενο απόφασης του NATO (NAC Decision
Sheet), με το οποίο δίδεται το «πράσινο φως» για την πολιτική αποδέσμευση όλων
των εκκρεμών ζητημάτων στις σχέσεις ΕΕ-ΝΑΤΟ και δ) την κοινή δήλωση ΕΕΝΑΤΟ, η οποία εμπεριέχει κωδικοποίηση των βασικών αρχών που θα πρέπει να
διέπουν τις σχέσεις των δυο οργανισμών, με σκοπό να χρησιμεύσει ως πολιτική
«πυξίδα» κατά την υλοποίηση της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ.
Η συνολική αυτή συμβιβαστική λύση έδωσε το πράσινο φως για την

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

ολοκλήρωση των μονίμων διευθετήσεων ΕΕ-ΝΑΤΟ.

3.3.6 Η ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΑ
Το θέμα της κοινοβουλευτικής διάστασης79 και ελέγχου της Ευρωπαϊκής

Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας έχει απασχολήσει τα εθνικά Κοινοβούλια των
κρατών μελών της ΕΕ, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση της ΔΕΕ, την Συνέλευση για
το Μέλλον της Ευρώπης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στόχος υπήρξε η
διαμόρφωση κατευθυντήριων γραμμών για την εν καιρώ δημιουργία ενός πλαισίου

79

5th Congress on European Defence Berlin, 23-24 October 2006, What can the European Parliament
do to make the ESDP more European? σελ. 7-10
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συλλογικού κοινοβουλευτικού ελέγχου της ΕΠΑΑ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου80.
Τονίζεται, όμως, ότι προς το παρόν, ο κοινοβουλευτικός έλεγχος της ΕΠΑΑ

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

παραμένει αυστηρά προνόμιο των εθνικών Κοινοβουλίων των κρατών-μελών της ΕΕ.
Στο πλαίσιο της ΕΠΑΑ, οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών λαμβάνουν αποφάσεις οι

οποίες θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη στρατευμάτων στο

εξωτερικό. Είναι συνεπώς θεμιτό ότι τα εθνικά Κοινοβούλια θα ασκήσουν έλεγχο επί
των κυβερνήσεων τους μεμονωμένα και όχι συλλογικά. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου παραμένει διαβουλευτικός και συμβουλευτικός.
Στην

ισχύουσα

Συνθήκη

της

Ευρωπαϊκής

Ένωσης,

ο

ρόλος

του

Ευρωκοινοβουλίου καθορίζεται από το άρθρο 21, το οποίο ορίζει ότι η εκάστοτε

Προεδρία της ΕΕ συμβουλεύεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τις κύριες
πτυχές και τις βασικές επιλογές της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής

ΙΟ

Ασφάλειας και μεριμνά ώστε οι απόψεις αυτές να λαμβάνονται δεόντως υπόψη. Το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατυπώνει ερωτήσεις και συστάσεις προς το Συμβούλιο και
τομέα αυτόν.

ΣΤ
ΗΜ

διεξάγει μια φορά το χρόνο συζήτηση αναφορικά με την επίτελεσθείσα πρόοδο στον
Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος της ΕΠΑΑ θα παραμείνει για το προβλεπτό
μέλλον προνόμιο των εθνικών κοινοβουλίων81, δεδομένου ότι η ίδια η ΕΠΑΑ θα
παραμείνει στο πεδίο της διακυβερνητικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών
και

δεν

προβλέπεται

κοινοτικοποίησή

της

και

έλεγχος

της

από

το

Ευρωκοινοβούλιο. Ο ρόλος του Ευρωκοινοβουλίου εν προκειμένω θα μπορούσε να

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

ενισχυθεί σταδιακά αναλόγως των εξελίξεων στην ΕΠΑΑ και την πορεία που αυτή θα
διανύσει προς την κατεύθυνση της κοινής άμυνας.
Αυτό δεν σημαίνει ότι η ενίσχυση της ενασχόλησης του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου με τα θέματα της ΕΠΑΑ θα ήταν αρνητικός. Αντιθέτως, ο ρόλος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εν προκειμένω θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα θετικός,
ιδίως με την άσκηση πίεσης για την ενίσχυση των κονδυλίων που διατίθενται για την
ΚΕΠΠΑ από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

80

Παπαγιάννης Δονάτος, Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Β’ Έκδοση, Αντ. Ν. Σάκκουλα, ΑθήναΚομοτηνή 1999, σελ. 79-80
81
Καραμπαρμπούνης Χάρης, Η Συμβολή της Βουλής των Ελλήνων στη Διαμόρφωση της Ελληνικής
Εξωτερικής Πολιτικής, στο 30 Χρόνια Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής 1974-2004, Αρβανιτόπουλος
Κων/νος, Κοππά Μαριλένα (επιμ), Εκδοτικός Οίκος Α.Α. Λιβάνη, Αθήνα 2005, σελ. 320-321
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3.3.7 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δεκεμβρίου 2003 υιοθέτησε το κείμενο της
την άτυπη Σύνοδο των ΥΠΕΞ στο Καστελόριζο.

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφάλειας, το οποίο συνέταξε ο ΓΓ/ΥΕ Javier Solana κατά

Το κείμενο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφάλειας συζητήθηκε και, στην
ουσία, συμφωνήθηκε κατά την σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας υπό

σύνθεση Πολιτικών Διευθυντών (26/11/03). Η συζήτηση των Πολιτικών Διευθυντών
επιβεβαίωσε την εντύπωση, ότι το κείμενο Solana τυγχάνει, σε γενικές γραμμές,

ευρείας αποδοχής, αν μη τι άλλο διότι αποτελεί κοινή συνισταμένη μεταξύ εκείνων

που επιθυμούν πλήρη ταύτιση της εξωτερικής δράσης της ΕΕ με εκείνη των ΗΠΑ
(συμπεριλαμβανομένης της προληπτικής χρήσης ένοπλης βίας οποτεδήποτε τούτο
ευρωπαϊκής πορείας στη διεθνή σκηνή.

ΙΟ

κρίνεται απαραίτητο) και αυτών που τάσσονται υπέρ της χάραξης πιο αυτόνομης
Το κείμενο που υιοθετήθηκε82 από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου

ΣΤ
ΗΜ

δεν παρουσιάζει ριζικές αλλαγές από άποψη ουσίας σε σχέση με εκείνο που
υποβλήθηκε στην Θεσσαλονίκη. Εντούτοις, παρατηρούνται κάποιες τροποποιήσεις
σε επίπεδο διατύπωσης, οι οποίες αμβλύνουν σε κάποιο βαθμό τα σημεία διαφωνίας
μεταξύ

των

κρατών

μελών

(«pre-emptive

engagement»,

«failing

states»,

«international terrorism», "new threats", αλλαγές στους τίτλους των παραγράφων,
προσθήκη μνείας σε ισορροπημένη συνεργασία με τις ΗΠΑ).
Παρά τις όποιες τροποποιήσεις, η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

επιχειρεί να παρακολουθήσει τις προτεραιότητες που έχουν θέσει οι ΗΠΑ στον τομέα
της ασφάλειας ήτοι καταπολέμηση της τρομοκρατίας, όπλα μαζικής καταστροφής και
«αποτυχημένα κράτη». Με τον τρόπο αυτό, η ΕΣΑ κωδικοποιεί μεν ορισμένες
βασικές αρχές επί των οποίων εδράζονται η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και η ΚΕΠΠΑ,
συγχρόνως όμως αποτελεί σαφή απόπειρα γεφύρωσης του χάσματος που
δημιουργήθηκε στις διαντλαντικές σχέσεις με τον πόλεμο στο Ιράκ.
Από ελληνικής πλευράς, θα μπορούσε γενικά να ειπωθεί ότι η Στρατηγική

Ασφάλειας είναι ένα καλό, χρήσιμο και ισορροπημένο κείμενο, που ξεκίνησε επί
Ελληνικής Προεδρίας και ολοκλήρωσε, βεβαίως, με μεγάλη επιτυχία ο ΓΓ/ΥΕ.

82

Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας, Μια Ασφαλής Ευρώπη σε Έναν Καλύτερο Κόσμο, Έκδοση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2003
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Τέλος, από διαδικαστικής σκοπιάς, στην παράγραφο 85 των συμπερασμάτων
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Δεκεμβρίου 2003 αναφέρεται ότι οι τομείς στους

Ø Ενίσχυση

αποτελεσματικής

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

οποίους θα επικεντρωθεί, σε πρώτη φάση, η υλοποίηση της ΕΣΑ θα είναι οι εξής83:
πολυμερούς

διπλωματίας

(effective

multilateralism) με έμφαση στον ρόλο των HE,
Ø Σχέσεις με περιοχή Μέσης Ανατολής,
Ø Καταπολέμηση της τρομοκρατίας,

Ø Συνολική πολιτική έναντι της Βοσνίας (εν όψει και της πιθανής ανάληψης της
SFOR από την ΕΕ).

Στον τομέα της συνεργασίας με άλλους οργανισμούς και περιφερειακούς

εταίρους, η Ένωση έχει ενδυναμώσει και συστηματοποιήσει την συνεργασία της με

ΙΟ

τον OHE, προκειμένου οι ευρωπαϊκές στρατιωτικές δυνατότητες να τεθούν στην
άμεση διάθεση του Οργανισμού για επείγουσες ειρηνευτικές επιχειρήσεις. Υπό το

ΣΤ
ΗΜ

πρίσμα αυτό ένα ολόκληρο πλαίσιο συνεργασίας έχει αρχίσει να δημιουργείται που
'αρχίζει από την εναρμόνιση της εκπαίδευσης των στελεχών των δύο οργανισμών, την
εντατικοποίηση των διαβουλεύσεων μεταξύ των Γραμματειών, τον καθορισμό κοινών
στόχων και προτεραιοτήτων. Η Ένωση επίσης, επιδιώκει να ενδυναμώσει την
συνεργασία της και με άλλους περιφερειακούς οργανισμούς όπως τον ΟΑΣΕ, την
Αφρικανική Ένωση, τον Αραβικό Σύνδεσμο και τις χώρες της νότιας Μεσογείου.
Μια από τις σημαντικότερες επικρίσεις84 για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

Ασφαλείας είναι ότι δεν παρέχει σαφείς και συγκεκριμένες οδηγίες και κατευθύνσεις
επιχειρησιακής μορφής, ενώ ένα ζήτημα που θα πρέπει να διατυπωθεί με μεγαλύτερη
σαφήνεια και ακρίβεια είναι η γεωγραφική έμφαση, όσον αφορά τόσο τις απειλές και
τις προσπάθειες αντιμετώπισης αυτών, όσο και τον περιφερειακό ρόλο της ΕΕ.
Σε γενικές γραμμές, πρόκειται για ένα αρκετά γενικό και «στρογγυλεμένο»

κείμενο, χωρίς ιδιαίτερες αιχμές ή εκπλήξεις. Είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια
ευρέως ενός ελάχιστου κοινού παρονομαστή και έχει μια «συμβιβαστική» φιλοσοφία.

83

Howorth Jolyon, Security and Defence Policy In The European Union, Εκδόσεις PALGRAVE
MACMILLAN, 2007, σελ. 203-205
84
Κιντής Αντρέας – Ντόκος Θάνος Π., «Διεθνής Οργάνωση και Ευρωπαϊκή Ασφάλεια: Η Ευρωπαϊκή
Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας», στο Ξενάκης Δ. Κ. – Τσινισιζέλης Μ. Ι. (επιμ.), Παγκόσμια
Ευρώπη, Οι διεθνείς διαστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εκδ. Ι.Σιδέρης, Αθήνα, 2006 σελ. 277
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Αποτελεί μια πολύ χρήσιμη βάση συζήτησης για ένα Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Δόγμα,
στην οποία και η χώρα μας θα πρέπει να έχει μια ουσιαστική συνεισφορά.
Κατά την διάρκεια των συζητήσεων για την Μεταρρυθμιστική Συνθήκη85, η

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

Γαλλία ανήγγειλε ότι θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επεξεργασθεί μια νέα

«Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας» σε αντικατάσταση αυτής που υιοθετήθηκε το
2003. Στόχος είναι η στρατηγική αυτή να υιοθετηθεί στη διάρκεια της Γαλλικής

Προεδρίας στην ΕΕ (το δεύτερο εξάμηνο 2008). Η νέα αυτή «στρατηγική» μπορεί να

προσφέρει ορισμένες θετικές ευκαιρίες για την Ελλάδα που καλό είναι να
αξιοποιηθούν. Εν αναμονή των εξελίξεων.

3.3.8 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

Η ανάπτυξη στρατιωτικών δυνατοτήτων από την ΕΕ έχει διαβεί και διαβαίνει

ΙΟ

ακόμη και σήμερα, που έχει επιτευχθεί κάποια συναίνεση ανάμεσα στα κράτη – μέλη,

πολλές Συμπληγάδες Πέτρες. Δύο είναι μεταβλητές στις οποίες στηρίζεται η όλη

ΣΤ
ΗΜ

διαδικασία:

α) οι αντικειμενικές αμυντικές δυνατότητες και αδυναμίες των κρατών – μελών
και

β) η πραγματική βούλησή τους να προχωρήσουν ή όχι προς την κατεύθυνση της
αμυντικής ενοποίησης86.

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

Η αντικειμενική μεταβλητή προσδιορίζεται με τη σειρά της από μια σειρά από
σημαντικούς παράγοντες.

Πρώτος στη σειρά είναι ο παράγοντας αμυντικές δαπάνες. Σύμφωνα με το

SIPRI Yearbook 2006, η ΕΕ των 25 δαπάνησε το 2005 για την άμυνα 212.416
εκατομμύρια δολάρια,87 τη στιγμή που οι ΗΠΑ δαπάνησαν 507.089 εκατομμύρια
δολάρια88.

Επικρίσεις έχουν διατυπωθεί προς τα κράτη – μέλη της ΕΕ γι’ αυτή τη δομική

αδυναμία τους ακόμη και από την πλευρά των ΗΠΑ. Πολλοί μιλούν ακόμη και για

85

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ, Τεύχος 32, Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών, ΑύγουστοςΣεπτέμβριος 2007, σελ. 3
86
Biscop Sven, “Able and Willing? Assessing the EU’s Capacity for Military Action”, European
Foreign Affairs Review 9, 2004 σελ. 209-214
87
στην ιστοσελίδα: http://yearbook2006.sipri.org/(17/11/2007)
88
στην ιστοσελίδα: first.sipri.org/non_first.milex.php (18/11/2007)
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εμμονή της ΕΕ να διατηρεί το «ακριβό» κοινωνικό κράτος της εις βάρος και της
άμυνας. Η αλήθεια είναι ότι οι ευρωπαϊκές κοινωνίες πολύ δύσκολα θα αποδεχτούν
μείωση των κοινωνικών δαπανών και απόδοση των κονδυλίων που θα

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

εξοικονομηθούν στην άμυνα. Εντούτοις, όπως το διατύπωσε ο τότε Γενικός
Γραμματέας του ΝΑΤΟ λόρδος Ρόμπερτσον, το πρόβλημα των ευρωπαϊκών χωρών

δεν είναι τόσο τα χαμηλά ποσά που δαπανώνται για την άμυνα, όσο ο

αναποτελεσματικός τρόπος που χρησιμοποιούνται αυτά τα ποσά. Δηλαδή, το θέμα
δεν είναι τόσο η ποσότητα και η ποιότητα των διαθέσιμων ευρωπαϊκών δυνάμεων,

όσο η ύπαρξη μηχανισμών που να επιτρέπουν την ανάπτυξη αυτών των δυνάμεων
υπό την αιγίδα της Ένωσης89.

Κι εδώ ερχόμαστε στο δεύτερο κατά σειρά, αλλά ίσως σημαντικότερο

παράγοντα της αντικειμενικής πραγματικότητας, την έλλειψη αποτελεσματικού
συντονισμού ανάμεσα στα κράτη – μέλη της ΕΕ στον αμυντικό τομέα. Μια

ΙΟ

προσπάθεια συντονισμού αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια, με ορόσημο την
ελληνική προεδρία (Α’ εξάμηνο 2003) σε τρία επίπεδα: στο επίπεδο των προμηθειών,

ΣΤ
ΗΜ

σε εκείνο της έρευνας και της αγοράς στρατιωτικού υλικού90. Επίκεντρο της
προσπάθειας αυτής αποτελεί ο Ευρωπαϊκός Αμυντικός Οργανισμός, που ιδρύθηκε επί
ελληνικής προεδρίας. Στόχος είναι να αντιμετωπιστούν οι διαρθρωτικές αδυναμίες
της Ένωσης στον τομέα των εξοπλισμών και ειδικότερα «ο κατακερματισμός των
εθνικών αγορών, οι επικαλυπτόμενες δυνατότητες έρευνας και βιομηχανικές
δυνατότητες, ο κατακερματισμός των πόρων σε μεγάλο αριθμό αμυντικών
προγραμμάτων, οι σχετικά μικρές σειρές παραγωγής και η διαφοροποίηση στις

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

στρατιωτικές απαιτήσεις». Από τη διαφοροποίηση στις προδιαγραφές των οπλικών
συστημάτων μέχρι τις οικονομίες κλίμακας και την έλλειψη ανταγωνισμού λόγω του
θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λήψη αποφάσεων στο τομέα των εξοπλισμών από

την πλειοψηφία των κρατών – μελών γίνεται σαφές ότι μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική
εξοπλισμών έχει ακόμη μεγάλο δρόμο να διανύσει. Το δρόμο δείχνει η ευρωπαϊκή
αμυντική βιομηχανία, η οποία έχει προχωρήσει τα τελευταία χρόνια σε εξαγορές και

συγχωνεύσεις με στόχο τη δημιουργία ισχυρών επιχειρηματικών συνόλων που θα

89

Biscop Sven, “Able and Willing? Assessing the EU’s Capacity for Military Action”, European
Foreign Affairs Review 9, 2004 σελ. 511
90
184 Τραυλός Σπύρος, «Η Ευρώπη στο πεδίο των εξοπλισμών», στο Ξενάκης Δ. Κ. – Τσινισιζέλης
Μ. Ι. (επιμ.), Παγκόσμια Ευρώπη; Οι διεθνείς διαστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εκδ. Ι.Σιδέρης,
Αθήνα, 2006, σελ. 286 και 313.
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δημιουργούν οικονομίες κλίμακας, θα διαθέτουν μεγαλύτερα ποσά για την έρευνα και
θα μπορούν να ανταγωνιστούν τις αντίστοιχες αμερικανικές πολυεθνικές.
Παρ’ όλα αυτά, οι κυβερνήσεις των κρατών – μελών, δεν είναι απόλυτα

ΠΕ
ΙΡΑ
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συνεπείς με το στόχο του συντονισμού της πολιτικής εξοπλισμών. Οι παραγγελίες
αμερικανικών οπλικών συστημάτων δεν έχουν μειωθεί αισθητά, κάτι που απ’ τη μια

εξηγείται ως στρατηγική μη – απομόνωσης από τις ΗΠΑ κι από την άλλη ως

στρατηγική διαφοροποίησης των προμηθευτών, για λόγους εθνικής ασφαλείας.
Πάντως, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Σπύρος Τραυλός, «το θέμα της αμυντικής

βιομηχανίας… συνδέεται και με τις γενικότερες γεωστρατηγικές επιλογές των
κρατών – μελών της ΕΕ, και όχι αμιγώς με οικονομικές διεργασίες και τάσεις».

Αυτός ακριβώς είναι ο υποκειμενικός παράγοντας που προσδιορίζει την
ανάπτυξη αυτόνομης στρατιωτικής ικανότητας από την ΕΕ, δηλαδή η πραγματική

βούληση των κρατών – μελών να προχωρήσουν ή όχι προς αυτή την κατεύθυνση. Για

ΙΟ

άλλη μια φορά παρατηρούμε έλλειψη ευρείας συναίνεσης, το λεγόμενο χάσμα μεταξύ
ευρωπαϊστών, ατλαντιστών και ουδέτερων. Γι’ αυτό το λόγο αξίζει να μελετήσουμε
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τη διαχρονική στάση των βασικών παικτών της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, δηλαδή
της Μ. Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας και δευτερευόντως της Ιταλίας, της
Ισπανίας και της Ολλανδίας, που έχουν βασικό λόγο και ρόλο στη διαμόρφωση της
ΕΠΑΑ εξαιτίας των κονδυλίων που δαπανούν για την άμυνα και της συμμετοχής τους

ΠΑ
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σε ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

4.1 Η ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τα Ευρωπαϊκά κράτη σήμερα, με πληθυσμό και εθνικό εισόδημα μεγαλύτερο
από αυτό των ΗΠΑ έχουν παραδώσει τις αποφάσεις σε περιόδους ειρήνης και

πολέμου σε μία χώρα με απαράμιλλο ρεκόρ τον τελευταίο μισό αιώνα, σε
καταστροφικούς πολέμους παραπληροφόρησης, η οποία μάλιστα σκοπεύει να
χρησιμοποιήσει

πυρηνικά

όπλα

σε

«καταστάσεις

διαμάχης»,

χρησιμοποιεί

ΙΟ

προπαγάνδα για να δικαιώσει τον πόλεμο και στοχεύει σε έναν μονοπολικό κόσμο.

Δεν είναι ξεκάθαρο αν οι περισσότεροι Ευρωπαίοι91 θέλουν την Ευρώπη να
είναι μεγάλη δύναμη και αν είναι προετοιμασμένοι να κάνουν αυτό που χρειάζεται
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για να γίνει μία. Ακόμα και ο αντί-αμερικανισμός, ακόμα αρκετά αδύναμος, είναι
περιέργως κυνικός: οι Ευρωπαίοι αποδοκιμάζουν την αμερικανική ηγεμονία αλλά
απολαμβάνουν να προστατεύονται από αυτήν. Ο Paul Kennedy92 στο βιβλίο του
αναφέρει:

«Μιας και αυτή η λύση είναι εφικτή γιατί δεν θα έπρεπε να ενηλικιωθεί η Ευρώπη και
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να εξαρτάται όλο και λιγότερο από τις ΗΠΑ για την άμυνά της; Ούτως ή άλλως, οι
διαντλαντικοί δεσμοί μπορούν να παραμείνουν εξαιτίας των οικονομικών, πολιτιστικών
και άλλου είδους δεσμών- ακόμα και μετά την βαθμιαία διάλυση του ΝΑΤΟ. Δεν είναι
τυχαίο που έχουν προταθεί λύσεις αντικατάστασης του ΝΑΤΟ από κάτι άλλο πιο γενικό,
πιο πολιτικό και λιγότερο αμερικανικό».
Παρόλα αυτά πρότεινε:

«Η Ευρώπη θα παραμείνει περιθωριακή στα ζητήματα του κόσμου εκτός από τους

οικονομικούς όρους και ακόμα και εκεί οι τεράστιες δυνατότητές της μπορεί να
παρεμποδίζονται από συνεχείς ασυμφωνίες».

91
92

Brzezinski Zbigniew, H Μεγάλη Σκακιέρα, Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη, Αθήνα 1998, σελ. 111
Kennedy Paul, Preparing for the Twenty-first Century, London, Fontana, 1993, σελ. 269-270, 272

- 68 -

Η μεταμόρφωση του ΝΑΤΟ από μέρους των ΗΠΑ από αμυντικό σε επιθετικό
οργανισμό υπήρξε μία άσκηση στην αποκλιμάκωση: πρώτα εναέρια επίθεση
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υποστηριγμένη από μία αναγνωρισμένη κυβέρνηση, ενάντια σε σώματα που είχαν

διάπραξη σφαγές σε έναν εμφύλιο πόλεμο, έπειτα περιορισμένες και τμηματικές

εναέριες επιχειρήσεις για την αποφυγή ανθρωπιστικής καταστροφής ενάντια σε ένα
κράτος που ήταν κυρίως μία μουσουλμανική μειονότητα, έπειτα μία εισβολή σε ένα
πετρέλαιο-παραγωγικό κράτος με δικτατορικό καθεστώς. Τώρα το Ιράν είναι η

βασική πηγή τρομοκρατίας στον κόσμο και η χρήση των πυρηνικών έχει τεθεί υπό
συζήτηση.

Μερικοί υποστηρικτές του ΝΑΤΟ διαφωνούν ότι επειδή η Ευρώπη δεν μπορεί
να φτάσει την μιλιταριστική ισχύ των ΗΠΑ πρέπει να αποδεχθεί την Αμερικάνικη

κυριαρχία. Είναι αλήθεια, όπως επισήμανε και ο Πωλ Κένεντυ93, ότι με το 35% του

ΙΟ

παγκόσμιου μιλιταριστικού εύρους(τώρα πια 45%) και το 65% των βραβείων Νόμπελ
στα τελευταίο είκοσι πέντε χρόνια, με την περισσότερη έρευνα να αφορά τον πόλεμο,
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η ΗΠΑ είναι πιο ισχυρή από οποιαδήποτε αυτοκρατορία στην ιστορία. Παρόλα αυτά
η μιλιταριστική δύναμη της ΗΠΑ είναι μερικές φορές άσχετη. Παρόλο που ο Μπους
είπε «αυτοί που δεν είναι μαζί μας είναι εναντίων μας» θα ήταν πολιτικά αδύνατο για
τις ΗΠΑ να συμπεριφερθούν στην Γαλλία ή τη Γερμανία με τον τρόπο που
συμπεριφέρθηκαν στην Σερβία και το Ιράκ. Αν οι ευρωπαϊκές χώρες διατηρούσαν
την άμυνά τους, με τις ένοπλες δυνάμεις τους όχι πια στην Αμερικανική Διοίκηση,
δεν θα είχαν δεσμευτεί στο αμερικάνικο σωστό ή λάθος.
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Μία Ευρώπη με στρατιωτική και κατασκοπευτική ανεξαρτησία θα ήταν

ελεύθερη να μιλήσει ειλικρινά στις ΗΠΑ. Ένας Βρετανός Πρωθυπουργός που
ακολούθησε το παράδειγμα του Ντε Γκολ απ’ αυτό του ΜακΜίλλαν94, δεν θα ήταν

ευπρόσδεκτος στον Λευκό Οίκο σαν ένας «από τους πιο αξιότιμους φίλους μας»

αλλά θα απολάμβανε γνήσιο σεβασμό. Μία στρατιωτικά ανεξάρτητη και με νηφάλια

93

Kennedy Paul, The Eagle has landed, The Financial Times, 3 February 2002
Ο ΜακΜίλλαν έπρεπε να αντιμετωπίσει την επιλογή μεταξύ εξάρτησης από τις ΗΠΑ και
συνεργασίας με την Γαλλία, όταν οι ΗΠΑ του ξεκαθάρισαν ότι δεν υπάρχει επιλογή. Διάλεξε τους
Αμερικάνικους Πυραύλους Polaris για τα βρετανικά πυρηνικά υποβρύχια, θέτοντας έτσι την πορεία
της βρετανικής αμυντικής πολιτικής. Η επιλογή των πυρηνικών του σήμαινε την άμεση κυριαρχία των
ΗΠΑ πάνω του μιας και αυτά ελέγχονται άμεσα και μόνο από την αμερικάνικη τεχνική στήριξη. Ο
ΜακΜίλλαν υποστήριξε ότι η Βρετανία θα ήταν η Ελλάδα της Αμερικάνικης Ρώμης. Η επιλογή των
Polaris ήταν το φόντο για το βέτο του Ντε Γκολ για την βρετανική συμμετοχή στο EEC. Πιστοποίησε
την πεποίθησή του όπως του είπε ο Τσόρτσιλ στην διάρκεια του πολέμου, ότι η Βρετανία θα προτιμά
πάντα τις ΗΠΑ από την Ευρώπη.
94
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αυτοπεποίθηση Ευρώπη δεν θα μπορούσε να προσδιορίσει την αμερικάνικη
εξωτερική πολιτική αλλά θα μπορούσε να την επηρεάσει όταν οι πολιτικές που θα
πιέζονταν στις ΗΠΑ θα ήταν υπέρ των συμφερόντων της. Υπάρχουν λογικές φωνές
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στην Αμερική και θα ακουστούν ξανά.

Η οποιαδήποτε κίνηση να τερματιστεί η ευρωπαϊκή υποτέλεια θα εμποδιστεί
από τις ΗΠΑ. Παρόλα αυτά η Γαλλία έδειξε ότι οι ΗΠΑ είναι ανίκανη να εμποδίσει
μία χώρα στο να καταφέρει την ανεξαρτησία της αν υπάρχει πολιτική θέληση να το
κάνει.

4.2 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΜΥΝΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΝΑΤΟ

Πολλοί Αμερικανοί θεωρούν ότι αν φύγει το ΝΑΤΟ από την Ευρώπη95, τότε
τα ευρωπαϊκά κράτη θα επιστρέψουν στην καταστρεπτική πολιτική ισχύος την οποία

ΙΟ

εξάλειψε η αμερικανική ομπρέλα ασφαλείας. Ο Κλίντον είχε απαντήσει σε αυτούς
που έλεγαν πως δεν χρειάζονται το ΝΑΤΟ αφού πλέον δεν υπάρχει απειλή στην
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Ευρώπη, πως δεν υπάρχει ισχυρή απειλή στην Ευρώπη γιατί υπάρχει το ΝΑΤΟ.
Αν υποθέσουμε ότι οι χώρες της Ευρώπης αποφασίζουν να φύγουν από το
ΝΑΤΟ και οργανώνουν την άμυνά τους και την πολιτική ασφάλειας, συνεργαζόμενες
με τις ΗΠΑ, όταν χρειάζεται αλλά όχι κάτω από την ηγεσία τους, θα έπρεπε οι
ευρωπαϊκές χώρες να δημιουργήσουν το ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ; Θα έπρεπε πρώτα να
αναρωτηθούν: Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει τώρα η Ευρώπη και ο
κόσμος; Με αυτούς τους κινδύνους τι είδους διεθνών στρατιωτικών συμβάσεων ή
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οργανισμών χρειάζονται;

Το πρώτο βήμα είναι η αναγνώριση τι δεν αποτελεί κίνδυνο96. Δεν είναι ο

κίνδυνος της Δ. Ευρώπης να διοικείται από ένα επιθετικό στρατιωτικό κράτος που
οδηγεί στην δημιουργία του ΝΑΤΟ. Ούτε ότι στο Ιράν ή στη Β. Κορέα θα
διαπράξουν αυτοκτονία με το να εκτοξεύσουν πυρηνικές επιθέσεις στην Ευρώπη ή
στις ΗΠΑ. Αλλά υπάρχουν καινούριοι κίνδυνοι. Η κατάρρευση της Σοβιετικής

Ένωσης αντικατέστησε την κομμουνιστική καταπίεση με τον δυτικό καπιταλισμό και
το οργανωμένο έγκλημα. Τα κράτη της Ευρώπης, η Μέση Ανατολή, η Αφρική, η

95

Mearsheimer J. John, Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων, Εκδόσεις Ποιότητα,
2007, σελ. 731-732
96
Julian Lindley-French and Franco Algieri, A European Defence Strategy, του Bertelsmann
Foundation, Gütersloh 2004, σελ. 26-28
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Ινδική ήπειρος και η Νοτιοανατολική Ασία έχουν διαφορές και συγκρούσεις που τις
κατατάσσουν ανίκανες να παίξουν αποτελεσματικό ρόλο στον κόσμο. Η Λατινική
Αμερική παραμένει η «πίσω αυλή» της Αμερικής, κατεστραμμένη από ανεπάρκεια
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και βία, με μερικούς πολιτικούς αρχηγούς να προσπαθούν να επιτύχουν ανεξαρτησία

και ένα πιο ισορροπημένο σύστημα, με το ρίσκο της άμεσης ή μη επέμβασης των
ΗΠΑ.

Καθώς τώρα πια οι ΗΠΑ μπορούν να βομβαρδίσουν όπου επιθυμούν στον
κόσμο μέσα σε μια-δυο ώρες, υπάρχει η προοπτική ότι οι αποφάσεις θα παίρνονται

χωρίς καν τον βαθμό κάποιου πολιτικού και στρατιωτικού σύμβουλου όπως γινόταν

μέχρι πρότινος. Ο κίνδυνος ότι τα πυρηνικά θα χρησιμοποιηθούν είναι μεγαλύτερος

σήμερα παρά στον Ψυχρό Πόλεμο γιατί στο τέλος της ισορροπίας τρόμου, λόγω της
επιθετικής αποστολής του ΝΑΤΟ και το σχέδιο των ΗΠΑ «Δόγμα για Ενωμένες
Πυρηνικές Επιχειρήσεις». Αυτό αφορά συμβατικές και πυρηνικές επιθέσεις με σκοπό

ΙΟ

την διασφάλιση της πιο αποτελεσματικής χρήσης της ισχύος. Υποστηρίζει ότι δεν
υπάρχει συμφωνία ή συμβιβασμός που απαγορεύει την χρήση των πυρηνικών.

ΣΤ
ΗΜ

Αντικαθιστά την «διαμάχη» με τον «πόλεμο» ως το πιο πιθανό σενάριο για πυρηνικό
χτύπημα και καθιστά έγκυρα πυρηνικά χτυπήματα σε «τρομοκράτες και κράτη που
τους υποστηρίζουν.»

Ο κόσμος αντιμετωπίζει ασφαλώς τους κινδύνους της τρομοκρατίας, που
παρόλο που φαίνεται μικρός μπροστά στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, αυξάνονται
συνεχώς από τον πόλεμο στον τρόμο του ΝΑΤΟ και για να πετύχουν χρειάζονται
συνεργασία και όχι συγκρούσεις. Δεν υπάρχει κεντρική οργάνωση τρομοκρατών στα

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

κράτη-χαλιά. Υπάρχει όμως ο κίνδυνος ότι τα πυρηνικά ή το πλουτώνιο μπορεί να
πέσει στα χεριά των τρομοκρατών. Αυτό απαιτεί συνεργασία της Σοβιετικής Ένωσης
και Κίνας που έχει αποτραπεί χάρη στις αμερικάνικες πολιτικές.
Η ευρωπαϊκή αμυντική συνεργασία97

είναι

απαραίτητη,

επειδή τα

περισσότερα Ευρωπαϊκά έθνη δεν μπορούν πλέον να αντέξουν οικονομικά πλήρεις
στρατιωτικές δυνάμεις. Έχοντας να αντιμετωπίσουν τα χαμηλά ποσοστά ανάπτυξης,
την αυξανόμενη ανεργία και τις ανταγωνιστικές απαιτήσεις για την εκπαίδευση και
τις αμυντικές επενδύσεις, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν μπορούν η κάθε μια μόνη

της να ανταγωνιστεί τις ΗΠΑ.

97

Constanze Stelzenmόller, European Defence – Myth or Reality?, Ομιλία στο Chatham House, υπό
το Field Marshall Sir Nigel Bagnall Memorial Lecture, October 2, 2006
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Κατά συνέπεια, είναι πιο λογικό, στα πλαίσια μιας ευρωπαϊκής αμυντικής
συνεργασίας να επιλέξουν να ειδικευτούν ή και να καινοτομήσουν η κάθε μια σε ένα
διαφορετικό τομέα και όλες μαζί από κοινού να εξασφαλίσουν μια ασφαλή αμυντική

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

ευρωπαϊκή ομπρέλα.

Μια ενιαία Ευρώπη σε θέματα ασφάλειας και άμυνας δεν υπάρχει κατά ένα

ποσοστό. Όμως, ας δούμε συνοπτικά τις πολιτικές που θα την συνιστούσαν αν
υπήρχε98. Αυτές διευρύνονται από «μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης» όπως

αμοιβαίες επιθεωρήσεις μεταξύ χωρών που είναι πιθανώς εχθρικές, ταυτόχρονη
εκπαίδευση και ανάκτηση οπλισμού, ή διακρατικές εντολές. Η Ευρώπη-εκτός από

την Ρωσία- αποτελείται από 53 κράτη, με μεγάλες οικονομικές και κοινωνικές
διαφοροποιήσεις. Αυτό σημαίνει ότι η πολιτική του «ενός μέτρου» δεν θα πιάσει

στην Ευρώπη. Χρειάζεται εύρος προγραμμάτων, και πάλι, δεν θα μπορούν όλες οι
χώρες να συμμετέχουν σε όλα. Η ασφάλεια διαφέρει από χώρα σε χώρα. Οι

ΙΟ

ανατολικές ευρωπαϊκές χώρες, παρόλη την κατεστραμμένη τους οικονομία,
βελτίωσαν εξαιρετικά τον στρατιωτικό τους τομέα μετά τη συμμετοχή τους στο

ΣΤ
ΗΜ

ΝΑΤΟ. Χρειάζονται λιγότερο στρατιωτικό εξοπλισμό, μαζί με νόμιμες αστυνομικές
δυνάμεις και σοβαρές καμπάνιες ενάντια στην διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα,
που δυστυχώς δεν είναι αυτό που επιθυμούν όλες οι κυβερνήσεις. Οι χώρες της
δυτικής Ευρώπης χρειάζονται λιγότερα πυρηνικά όπλα και κατασκοπικά συστήματα
ανεξάρτητα από τις ΗΠΑ. Ένας πλαισιοτικός οργανισμός, η Δυτικοευρωπαϊκή
Ένωση, υπάρχει ήδη από το 1955. Προς το παρόν ο στόχος είναι «ένα είδος
Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης». Ο ρόλος της Βρετανίας είναι καταλυτικός. Όσο

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

η Βρετανία παραμένει δεσμευμένη στο ΝΑΤΟ, η Ευρώπη το πιο πιθανό είναι να

παραμείνει περιθωριοποιημένη στα παγκόσμια ζητήματα, ενώ η συνεργασία με τη
Γαλλία θα προσέλκυε την Γερμανία και θα δημιουργούσε την Ευρωπαϊκή Ευρώπη.
Μια ουσιώδης συνεργασία είναι μία Ευρωπαϊκή Ένωση99 με κάποια από τα

ίδια χαρακτηριστικά. Οι πολιτικές από το 1990 υποφέρουν από την ανικανότητά τους
να απαντήσουν σε ουσιώδη ερωτήματα. Ποια είναι τα βασικά κοινωνικοοικονομικά
προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη και ο κόσμος; Σε πιο βαθμό
μπορούν να αντιμετωπιστούν από την δημόσια πολιτική και κατά πόσο πρέπει να
σχηματιστούν ειδικές πολιτικές; Ποια απ’ αυτά θα έπρεπε να αναχθούν ανώτατα και

98

Graham Hallett, European Security in the Post-Soviet Age, The Case of NATO, Εκδόσεις William
Sessions Limited York, England 2007, σελ. 263-264
99
Julian Lindley-French and Franco Algieri, A European Defence Strategy, του Bertelsmann
Foundation, Gütersloh 2004, σελ. 39-43
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να αντιμετωπιστούν από μία ενιαία συνταγματική πολιτική; Ο αρχικός στόχος του να
χρησιμοποιούνται αγαθά, άνθρωποι και κεφάλαια ως μέσα για να επιτυγχάνεται η
ειρήνη και η ενότητα έχει αντικατασταθεί από πανταχού παρόντα φιλελευθερισμό.

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

Παρόλα αυτά, η ΕΕ χρειάζεται μια ακόμα σύγχρονη και αποτελεσματική πολιτική σε

θέματα κοινού συμφέροντος. Η Ευρώπη δεν μπορεί ποτέ να γίνει μια πολιτεία ενός
έθνους αλλά θα μπορούσε να γίνει ένα δίκτυο εθνών που εν μέσω δημοκρατικών
ομοσπονδιακών οργανισμών, να δουλέψει για να επιτύχει ειρήνη, οικονομική
ευημερία και σταθερότητα.

1.3 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΥΠΟ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΩΝ ΗΠΑ

Οι τρομοκρατικές επιθέσεις στη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον το 2001, τη
Μαδρίτη το 2004, και το Λονδίνο το 2005 βαθιά καταδεικνύουν τις νέες απειλές

ΙΟ

ασφάλειας που αντιμετωπίζει η δύση. Η διεθνή τρομοκρατία, ο πολλαπλασιασμός
των όπλων μαζικής καταστροφής, και τα ασταθή κράτη αποτελούν προκλήσεις για

ΣΤ
ΗΜ

ευρω-ατλαντική κοινότητα και απαιτούν μια μακροπρόθεσμη συνεχή απάντηση.
Σήμερα πολλοί είναι οι Αμερικανοί που εξακολουθούν να εκφράζουν φόβους
ότι οι προσπάθειες της Ευρώπης για μια κοινή άμυνα μπορεί να υπονομεύσει τον
διαντλαντικό δεσμό. Φοβούνται100 για μια απώλεια συνοχής και συνέπειας του
ΝΑΤΟ αν στην διαδικασία λήψης αποφάσεων λόγω τον συμβιβασμών που θα πρέπει
να γίνουν εξαιτίας της ομοφωνίας που θα πρέπει να επιτευχθεί στα πλαίσια του
ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ. Άλλοι πάλι ανησυχούν για μια ενδεχόμενη

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

αυτάρκεια της Ευρώπης στον τομέα της άμυνας που θα ανάγκαζε την έξοδο των

στρατευμάτων των ΗΠΑ από την Ευρώπη και κατά συνέπεια την μη επαρκή

προάσπιση των συμφερόντων τους.
Η εύρεση της σωστής στρατηγικής είναι επιτακτική. Οι Αμερικανοί πιστεύουν

πως μια ισχυρή Ευρώπη των ανεξάρτητων εθνών κρατών που επενδύουν και που

προστατεύονται από το ΝΑΤΟ θα συμβάλει πολύ περισσότεροι στην διαντλαντική
ασφάλεια από μια Ευρωπαϊκή Ένωση (EΕ) που σφετερίζεται το ρόλο του ΝΑΤΟ.

100

Ντάλης Σ. – Τσάκωνας Ι. Παναγιώτης (επιμ.), Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας σε
Σταυροδρόμι, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα 2004
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Η ΕΕ συνεχίζει να υποστηρίζει δημόσια ότι η ΕΠΑΑ συμπληρώνει το ΝΑΤΟ
και ότι το ΝΑΤΟ παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος της διαντλαντικής συμμαχίας

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

ασφάλειας.

Εντούτοις, ο πρώην Γερμανός Καγκελάριος Gerhard Schroeder είπε στη

Διάσκεψη Ασφάλειας του Μονάχου τον Φεβρουάριο του 2005 ότι το ΝΑΤΟ "δεν

είναι πλέον ο τόπος συνάντησης όπου συζητούνται και συντονίζονται οι
στρατηγικές." Ίσως λοιπόν να μην υπάρχει μια στρατηγική συνεργασία μεταξύ του

ΝΑΤΟ και της ΕΕ όπως αναφέρεται και στο site του ΝΑΤΟ, αλλά ένας στρατηγικός
ανταγωνισμός μεταξύ της Αμερικής και Ευρώπης."

Ενώ τα πολυάριθμα όργανα επιτρέπουν101 συνεργασία μεταξύ του ΝΑΤΟ και

της ΕΕ, στην πραγματικότητα η ΕΕ έχει δημιουργήσει την ΕΠΑΑ με μόνο σκοπό τις
αυτόνομες στρατιωτικές και πολιτικές αποστολές. Αν και μοιράζονται 21 κοινά μέλη,

ΙΟ

η σχέση του ΝΑΤΟ και ΕΕ είναι όπως αναφέρει το περιοδικό The Economist 102: δύο
Οργανισμοί ενωμένοι όπως τα σιαμαία δίδυμα που ενώνονται αδέξια από κοινού και

ΣΤ
ΗΜ

ενώ τα κοινά τους μέρη είναι πολλά (στρατιώτες, εξοπλισμοί και οι στρατιωτικοί
σχεδιασμοί), τα κεφάλια τους δεν θέλουν να επικοινωνούν.
Η καθαρή έλλειψη δέσμευσης της ΕΕ για την αντιμετώπιση των σημερινών
σοβαρότερων προκλήσεων εξωτερικής πολιτικής, όπως το Ιράκ και το Ιράν,
καταδεικνύει όχι μόνο τους περιορισμούς της ΕΠΑΑ, αλλά, σημαντικότερους, τη
διαφορετική σφαιρική προοπτική της ΕΕ. Το Ιράν103 είναι ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό
παράδειγμα. Όχι μόνο είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΈ, αλλά η

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

Γερμανία και η Ιταλία ταξινομούνται ως δεύτεροι και τρίτον μεγαλύτεροι εμπορικοί
του εταίροι.

Εάν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις επιθυμούν πραγματικά να είναι μέρος του

ΝΑΤΟ, θα το μπορούσαν εύκολα με το να ξόδευαν περισσότερα για την άμυνα και να
εκσυγχρόνιζαν τον στρατό τους.
Το ΝΑΤΟ σήμερα θεωρεί την ΕΠΑΑ, ότι είναι μέρος του προβλήματος, όχι η

λύση για την διαντλαντική περιοχή που καλύπτει. Από την μέρα ύπαρξης της η

101

European Council, “Presidency Conclusions: Nice European Council Meeting,” December 7–9,
2000, www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/00400-r1.%20ann.en0.htm,
28/9/2007
102
“NATO’s Future: Predictions of Its Death Were Premature,” The Economist, November 23, 2006,
www.economist.com/worlddisplaystory.cfm?story_id=8317424, 22/9/2007
103 How the EU Subsidizes Trade with Iran,” Opinion Journal, February 20, 2007, Editorial, “Europe
and the Mullahs, www.opinionjournal.com/editorial/feature.html?id=110009689, 28/9/2007
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ΕΠΑΑ είναι μια πρόκληση για την πρωτοκαθεδρία του ΝΑΤΟ. Θεωρούν ότι το
ΝΑΤΟ εξασφαλίζει μια αλληλοεξαρτώμενη, συλλογική αμυντική κοινότητα, ενώ η
ΕΠΑΑ διαχωρίζει κάνοντας διακρίσεις εις βάρος των ευρύτερων διατλαντικών

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

ενδιαφερόντων. Όπως η Θάτσερ104 παρατήρησε σχολιάζοντας τις κινήσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης «αντί να χρησιμεύσουν ώστε να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή

συμβολή στο ΝΑΤΟ, οι χώρες της ΕΕ κάτω από τη γαλλική έμπνευση έχουν
επιβιβαστεί σκόπιμα επάνω στη δημιουργία μίας (στην καλύτερη περίπτωση)

εναλλακτικής λύσης και στη χειρότερη περίπτωση μιας αντίπαλης στρατιωτικής
δύναμης».

Γενικότερα, μπορούμε να πούμε πως η ΗΠΑ πλέον δεν βλέπουν με καλό μάτι
κάθε κίνηση της Ευρώπης να περάσει και στην αμυντική ολοκλήρωση. Όσο δύσκολο
και αν είναι το εγχείρημα αυτό, οι Αμερικανοί το βλέπουν σαν μια πράξη
ανταγωνιστική και ίσως μελλοντικά επιβλαβή. Η άρνηση που έλαβαν οι ΗΠΑ από

ΙΟ

την Ευρώπη για τον πόλεμο στο Ιράκ τους έχει δημιουργήσει ένα αίσθημα
απογοήτευσης και αχαριστίας. Εκτός από την Βρετανία και την Πολωνία που

ΣΤ
ΗΜ

τάχθηκαν στο πλευρό της, νιώθουν ότι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, αν και μάχονται
(όπως θεωρούν) και για την ασφάλεια της ηπείρου τους, τους «πούλησαν» αλλά και
αντιτάχθηκαν επιπλέον και στην εισβολή αυτή. Έτσι σιγά-σιγά δημιουργήθηκε και
ένα κλίμα αντι-ευρωπαϊσμού. Η διάσημη φράση του Robert Kagan, ότι οι Ευρωπαίοι
είναι από την Αφροδίτη και οι Αμερικανοί από τον Άρη, αποδεικνύεται να είναι
αληθινή. Αντίθετα με την Ευρώπη105, η Αμερική έχει αφοσιωθεί στον πόλεμο και
έχει απομονωθεί από τον υπόλοιπο κόσμο. Είναι δυσκολότερο να μπει κανείς στις

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

ΗΠΑ τώρα εξαιτίας της γραφειοκρατίας, σε αντίθεση με την Ευρώπη, η οποία
αφαιρεί τα σύνορα και δεν τα επαναδημιουργεί όπως οι Αμερικανοί.
Δεν επιθυμούν οι ΗΠΑ να εξελιχθεί η Ευρώπη106 σε μια ισχυρή

ανταγωνιστική δύναμη, που θα αμφισβητούσε την κυριαρχία τους στον πλανήτη, γι'

αυτό και θα αντιδράσουν. Ο Χένρι Κίσινγκερ γράφει: «Γεωπολιτικά, η Αμερική είναι
ένα νησί μακριά από τις ακτές της γήινης μάζας της Ευρασίας, οι πόροι και ο
πληθυσμός της οποίας είναι πολύ μεγαλύτεροι από αυτούς των ΗΠΑ. Η κυριαρχία
μιας μόνο δύναμης σε οποιαδήποτε από τις δύο κύριες σφαίρες της Ευρασίας

104

Margaret Thatcher, στο Statecraft Strategies for a Changing World, Εκδόσεις HarperCollins, New
York 2002, σελ. 355
105
Peter van Ham, America’s rising anti-Europeanism, στο περιοδικό Europe’s World, τεύχος Άνοιξη
2006, σελ. 34-35
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ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 17/12/2002
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παραμένει ένας καλός ορισμός στρατηγικού κινδύνου για την Αμερική, με ή χωρίς
ψυχρό πόλεμο. Και αυτό, επειδή μια τέτοια δύναμη θα είχε την ικανότητα να
ξεπεράσει την Αμερική στον οικονομικό και, τέλος, στον στρατιωτικό τομέα επίσης.

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

Ο κίνδυνος αυτός θα έπρεπε να αποτραπεί, έστω και αν η κυρίαρχη δύναμη φαινόταν

καλοπροαίρετη, γιατί αν άλλαζαν ποτέ οι προθέσεις της, η Αμερική θα βρισκόταν σε

πολύ δύσκολη θέση για μια αποτελεσματική αντίσταση, ενώ οι δυνατότητές της να
διαμορφώσει τα γεγονότα θα έφθιναν ολοένα και πιο πολύ».

Παρόλα αυτά, αποδεικνύεται ότι ο αυξανόμενος αντί-ευρωπαϊσμός στις ΗΠΑ
από μια μερίδα κυβερνητικών και θεωριτικών είναι ένα σαφές σημάδι ότι η
εξωτερική πολιτική της Αμερικής είναι απρόθυμη να ακούσει τους φίλους της και

συμμάχους της. Η διεθνή εικόνα της Αμερικής δεν είναι ποτέ τόσο άσχημη, κάτι το
οποίο δείχνει ότι η κριτική της Ευρώπης για την αμερικανική εξωτερική πολιτική δεν

είναι μοναδική αλλά μέρος ενός παγκόσμιου συναισθήματος ότι η μόνη υπερδύναμη

ΙΟ

είναι εκτός ελέγχου. Ο Ευρωπαίος βλέπει σήμερα ΗΠΑ ως έναν καλό φίλο που του
έχει γυρίσει την πλάτη, και πως η υπεροψία της μπορεί να κρύβει μια αίσθηση

ΣΤ
ΗΜ

ανασφάλειας. Η αύξηση του αντι-ευρωπαϊσμού δείχνει την απομόνωση της
αμερικανικής σκέψης και η απομόνωση αυτή απ’ότι δείχνουν τα πράγματα θα
κρατήσει για πολύ ακόμα.

4.4 ΟΙ ΕΥΡΩ-ΑΤΛΑΝΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ
Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

Μεγάλο μέρος της ιστορίας του 20ού αιώνα μπορεί να ιδωθεί μέσα από την

Αμερικανο-ευρωπαϊκή σχέση. Δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, ο Ψυχρός Πόλεμος, το

μεγαλύτερο μέρος αυτού που θεωρούμε υψηλή κουλτούρα στις ΗΠΑ και το
μεγαλύτερο μέρος της λαϊκής κουλτούρας μας, συμπεριλαμβανομένων των
καλύτερων έργων του κινηματογράφου και της λογοτεχνίας μας, είναι αδιανόητα
χωρίς το παράδειγμα και την επιρροή της Ευρώπης. Ως πρόσφατα εξίσου αδιανόητη

ήταν και η ειρήνη στην Ευρώπη χωρίς την αμερικανική ηγεσία. Ακόμη σήμερα,
σύμφωνα με τον Χαβιέρ Σολάνα, το Ευρω-αμερικανικό εμπόριο παραμένει η
μεγαλύτερη εμπορική και επενδυτική σχέση στον κόσμο.
Η μεταψυχροπολεμική περίοδος μετατόπισε το πεδίο των απειλών προς άλλες

περιοχές, έξω από τα σύνορα της ΕΕ. Βεβαίως στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, οι
διαντλαντικές σχέσεις κυριαρχούνταν από την ανάγκη να αντιμετωπίσουν από κοινού
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τη Σοβιετική απειλή. Αυτός ήταν ο λόγος που οι ΗΠΑ παρέμειναν στην Ευρώπη, ως
ρυθμιστική δύναμη, κυρίως μέσω του ΝΑΤΟ. Με τη κατάρρευση του Ανατολικού
μπλοκ, η απειλή που προερχόταν από το Σύμφωνο της Βαρσοβίας και τη Σοβιετική

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

Ένωση εξέλιπε, ενώ η διεθνής τρομοκρατία ως νέος κοινός εχθρός φαίνεται να έχει
σχεδόν το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό της Σοβιετικής απειλής στο ψυχρό πόλεμο.

Η πολιτικό-διπλωματική απάντηση της Ευρώπης στις τρομοκρατικές

επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 ήταν σαφής και διατυπώθηκε με μια άνευ
προηγουμένου συνεργασία μεταξύ των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την

προσχώρηση της στον αντιτρομοκρατικό συνασπισμό, η Ευρωπαϊκή Ένωση
κατέστησε με έμφαση ότι είναι πρόθυμη να αναλάβει ευθύνες σε παγκόσμια κλίμακα.

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΟ ΙΡΑΚ

ΙΟ

Τα πράγματα άλλαξαν από τη στιγμή που άρχισαν οι πρώτες αμερικανικές
σκέψεις για εισβολή στο Ιράκ. Η Ευρώπη αντέδρασε στο δόγμα του προληπτικού

ΣΤ
ΗΜ

πολέμου όπως αυτό διατυπώθηκε το 2002, όταν έγινε αντιληπτό ότι αφορούσε
επίθεση όχι μόνο εναντίον «ιδιωτών» και τρομοκρατικών ομάδων, αλλά και εναντίον
κρατών που ήταν ύποπτα για την υπόθαλψη και τη χρηματοδότηση τρομοκρατών. Το
κλίμα συμπάθειας απέναντι στην Αμερική «θύμα» της 11ης Σεπτεμβρίου μετά τον
πόλεμο στο Αφγανιστάν, άρχισε να αλλάζει σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη107. Όπως λέει
ο Ζακ Ρουπνίκ, πρώην σύμβουλος του Γάλλου προέδρου Ζακ Σιράκ και του Τσέχου

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

προέδρου Βάτσλαβ Χάβελ:

«στους Αμερικανούς αρέσει να λένε "Ο κόσμος άλλαξε την 11η Σεπτεμβρίου". Αυτός
που άλλαξε όμως ήταν η Αμερική. Η απίστευτα στενόμυαλη ηθική αδιαλλαξία αυτής της
κυβέρνησης προκαλεί μεγάλη έκπληξη και ξενίζει τους Ευρωπαίους».
Στην Ευρώπη υπάρχει108 και παραμένει ένα πραγματικό χάσμα στις σχέσεις με

την άλλη ακτή του Ατλαντικού και ήταν πολύ σαφής ο Γερμανός υπουργός Γιόσκα

Φίσερ όταν, μιλώντας στο συνέδριο των Γερμανών Πράσινων τον Ιούλιο του 2004,

παρατήρησε ότι «ακόμη και αν αναλάβουν το μέικ απ των διαντλαντικών σχέσεων οι

107

ERIC ALTERMAN, «...Και ο αντιαμερικανισμός των Ευρωπαίων», Το ΒΗΜΑ, 09/02/2003 , Σελ.:
B51
108
ΣΤ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ, Μεγαλώνει το χάσμα Ευρώπης – ΗΠΑ, Το ΒΗΜΑ, 12/09/2004 , Σελ.: A39
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καλύτεροι μακιγιέρ του Χόλιγουντ, είναι αδύνατο να μείνει κρυφό ότι οι σχέσεις και
η συνεργασία Ευρώπης - Αμερικής «πάσχουν και πάσχουν βαριά». Είναι γεγονός,
φυσικά, ότι η όλη πολιτική φιλοσοφία της κυβέρνησης Μπους και το δίδυμο Ιράκ -

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

Μέση Ανατολή επιδείνωσαν τις διαντλαντικές σχέσεις και μάλιστα σε σημείο που

ευρωπαίοι πολιτικοί να αντιμετωπίζουν με δέος το ενδεχόμενο «να συρθούν σε
στρατιωτικές επεμβάσεις, ακόμη και σε πόλεμο» για την υποστήριξη αμερικανικών
συμφερόντων, έγραφαν την ίδια περίοδο οι «Financial Times».

Η απειλή της τρομοκρατίας - την οποία διόγκωσε στο παρελθόν - δεν συγκινεί

πλέον τους Ευρωπαίους, ίσως γιατί τη χειρίστηκε με ιδιοτέλεια ο Λευκός Οίκος, με

αποτέλεσμα η Συμμαχία να βρίσκεται πάντοτε σε μια λανθάνουσα κρίση, η οποία
εκδηλώνεται με διαφωνίες ακόμη και μεταξύ εκείνων που στο παρελθόν ήταν

πρότυπα συνεπούς υπακοής στις αποφάσεις της Ουάσιγκτον. Η δραματική αποτυχία
«παραινέσεων» στους συμμάχους.

ΙΟ

της Αμερικής στο Ιράκ περιορίζουν τις δυνατότητες αμερικανικών «υποδείξεων» και

Αυτό που πρέπει να επισημανθεί όσον αφορά τον πόλεμο στο Ιράκ, είναι η

ΣΤ
ΗΜ

συμπεριφορά κάποιων κρατών που τάχθηκαν υπέρ των ΗΠΑ. Αυτός ήταν και ο λόγος
όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέστη ρήγμα. Τα κράτη- μέλη: Αγγλία, Ιταλία, Ισπανία,
Πορτογαλία και Δανία όπως επίσης και τα τότε προς ένταξη κράτη: Πολωνία,
Ουγγαρία και Τσεχία τάχθηκαν στο πλευρό των Αμερικανών (και τα Εσθονία,
Λετονία, Λιθουανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Κροατία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Αλβανία
και Fyrom εξέφρασαν την υποστήριξη τους), απέχοντας με αυτό τον τρόπο από την
επίσημη γραμμή Γαλλίας, Γερμανίας που ήταν αντίθετες. Αυτή η διαίρεση

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

επιβεβαίωσε το ρήγμα ανάμεσα στις Ευρω-ατλαντικές σχέσεις, αφού κατέδειξε την
άρνηση της Γαλλίας, Γερμανίας και Ρωσίας να συμμετέχουν στην επίθεση ως μια
γενικευμένη στάση απέναντι στους εταίρους τους.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΡΩ-ΑΤΛΑΝΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Οι σχέσεις της Ε.Ε. με τις ΗΠΑ υπήρξαν τα τελευταία 50 χρόνια το

σημαντικότερο κεφάλαιο στα πλαίσια του διεθνούς συστήματος. Ο μεταπολεμικός

κόσμος βασίστηκε κυριολεκτικά στο γεφύρωμα των Ευρω-αμερικανικών σχέσεων
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από τη μια και των σχέσεων των τελευταίων με την ΕΣΣΔ από την άλλη109. Η
μεταπολεμική Ευρώπη οικοδομήθηκε χάρη στον Αμερικανικό παράγοντα, αρχικά με
το δόγμα Truman και στη συνέχεια με τον οικονομικό του βραχίονα, το σχέδιο

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

Marshall. Η Αμερικανική υποστήριξη υπήρξε κρίσιμη για το εγχείρημα της

ευρωπαϊκής ενοποιητικής διαδικασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ασφάλειας. Η
εγγύηση της τελευταίας μέσω του ΝΑΤΟ είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία σχέσεων
αμοιβαίας ασύμμετρης εξάρτησης στον βαθμό που η γεωπολιτική σημασία της

Ευρώπης για την αμερικανική εξωτερική πολιτική και ασφάλεια αύξανε με την

πάροδο του χρόνου και με φόντο τη σοβιετική απειλή, και την αποκρυστάλλωση του
διπολισμού στο ψυχροπολεμικό διεθνές σύστημα110.

Η Αμερική ως η πρώτη και μοναδική υπερδύναμη111 με την δυνατότητα
προβολής της ισχύος της σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη (ή ακόμη και εκτός
αυτού), αποτελεί στρατιωτικά, οικονομικά, τεχνολογικά και (παρά τις άξεστες

ΙΟ

πλευρές της) πολιτισμικά μια συνεκτική υπερδύναμη. Η Ευρώπη για πρώτη φορά
στην ιστορία της δεν αποτελεί πεδίο εσωτερικών συγκρούσεων και οικονομικά

ΣΤ
ΗΜ

σταθερότερη πλέον από τις ΗΠΑ, δύναται να διεκδικήσει ρόλο πόλου στο διεθνές
σύστημα. Το τελευταίο ασκεί πιέσεις οι οποίες αντανακλώνται από τις ΗΠΑ καθώς οι
τελευταίες ουσιαστικά στηρίζουν μαζί με το διαντλαντικό γεφύρωμα την παγκόσμια
οικονομία.

Επομένως εάν ποτέ η Ε.Ε. καταφέρει να αποκτήσει εκείνο το βαθμό ενότητας
ο οποίος θα της επιτρέψει να συγκεντρώσει ισχύ (στρατιωτική) ίση ή μεγαλύτερη από
τις ΗΠΑ (αλλά αν έχει και τη βούληση να την χρησιμοποιήσει) θα αναδυθεί σε πόλο

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

του διεθνούς συστήματος. Έτσι, κάθε απόπειρα της ΕΕ να πετύχει τον διακηρυγμένο
στόχο της για κοινή εξωτερική και αμυντική πολιτική περνάει αναγκαστικά μέσα και

από τον (επανα)προσδιορισμό των σχέσεών της με τις ΗΠΑ.

109

Ο καθηγητής Κ. Αρβανιτόπουλος παρατηρεί πως οι Ευρω-αμερικανικές σχέσεις δεν αποτέλεσαν
προτεραιότητα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κατ’
ουσία η πτυχή αυτή της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής ήταν παράγωγος των ευρύτερων σχέσεων
Ανατολής-Δύσης, της πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Σοβιετική Ένωση, Αρβανιτόπουλος
Κ. & Ήφαιστος Π., Ευρωατλαντικές Σχέσεις, Ποιότητα, Αθήνα 1999, σελ. 105
110
Βλ. Υφαντής Κ., Διατλαντικές Σχέσεις: Μεταξύ Μονομέρειας, Αδιαφορίας και Ισορροπίας, στο
Ξενάκης Δ.- Τσινισιζέλης Μ., (επιμ.) Παγκόσμια Ευρώπη; Οι διεθνείς διαστάσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, Σιδέρης Ι., Αθήνα 2006, σελ. 330
111
Brzezinski Z., Η μεγάλη σκακιέρα, Η αμερικανική υπεροχή και οι στρατηγικές της επιταγές, A.A.
Λιβάνη, Αθήνα 1998, σελ. 32
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Τέσσερα φαίνονται να είναι τα κύρια δομικά προβλήματα, που μπορεί να
απειλήσουν την ενότητα της Ευρω-ατλαντικής κοινότητας112:

ρήξη

και

συνέβαλε

στη

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

1. Η έλλειψη κοινής στρατηγικής απειλής, η οποία στο παρελθόν αποσόβησε τη
διαχείριση

των

όποιων

διαφωνιών

και

αντιπαραθέσεων. Σήμερα οι διαφωνίες σε επιμέρους ζητήματα έρχονται
ευκολότερα στο προσκήνιο, αποκτούν δυσανάλογη σημασία και επιλύονται με
μεγαλύτερη δυσκολία.

2. Η παρόμοια, αλλά ασύγχρονη ιστορική ανάπτυξη των δύο χώρων που
συγκροτούν την Ευρω-ατλαντική κοινότητα πράγμα που δημιουργεί τριβές.

Άτομα και συλλογικές οντότητες διαμορφώνουν την ταυτότητα τους συνήθως
σε αντίθεση με τον «άλλο». Οι ΗΠΑ, ο «νέος κόσμος», διαμόρφωσαν την
ταυτότητα τους και συγκροτήθηκαν σε αντιπαράθεση με την Ευρώπη της

ΙΟ

φεουδαρχίας, του δεσποτισμού, της ίντριγκας και του συστήματος της
ισορροπίας ισχύος. Ο «νέος κόσμος» θα ήταν ο φάρος της δημοκρατίας, της

ΣΤ
ΗΜ

ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

3. Η οικονομική ενοποίηση της Ευρώπης και ιδιαίτερα η δημιουργία του κοινού
νομίσματος, του ευρώ έχει αρχίσει να δημιουργεί ανησυχίες στην άλλη
πλευρά του Ατλαντικού. Οι Αμερικανοί συνειδητοποιούν ότι παρά την
απουσία κοινής εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής έχει διαμορφωθεί ένα
κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον που αφορά την επιτυχία του ευρώ, την
ανεξαρτησία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, την ασφάλεια των ευρωπαϊκών

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

επενδύσεων, τον δυναμισμό και την επιτυχία της τεχνολογίας και την
επέκταση του εμπορίου της. Ο οικονομικός ανταγωνισμός ανάμεσα στις δύο

πλευρές του Ατλαντικού έχει ενταθεί και χρήζει προσεκτικής διαχείρισης για

να μην διαχυθεί και στη πολιτική σφαίρα.

4. Ο τομέας της άμυνας. Η ενωμένη Ευρώπη με τα 27 κράτη – μέλη, ευνοούμενη
και από την απουσία σοβαρής στρατηγικής απειλής μετά την διάλυση της
Σοβιετικής Ένωσης, ήταν αυτονόητο ότι θα εμφάνιζε τάσεις χειραφέτησης

στον τομέα της άμυνας από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τουλάχιστον
από τις χώρες που συγκροτούν τον σκληρό πυρήνα της.

112

Το Μέλλον των Ευρω-αμερικανικών Σχέσεων ,Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος στο E-ΛΟΓΟΣ,
10/06/2003
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Παρά ταύτα, κοινά συμφέροντα και αξίες εξακολουθούν να υφίστανται. Η
Ευρώπη εξακολουθεί να χρειάζεται την παρουσία των ΗΠΑ ως υπερπόντιου

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

εξισσοροπητή στην ίδια την ευρωπαϊκή ήπειρο αλλά και σε περιφερειακά

υποσυστήματα, ενώ, από την άλλη πλευρά, η αμερικανική υπερδύναμη έχει ανάγκη

της νομιμοποιητικής συναίνεσης των Ευρωπαϊκών συμμάχων της προκειμένου να
διευθετεί τα μεγάλα διεθνή ζητήματα. Όπως αναφέρει και ο Z. Brzezinski, η
μονομέρεια των ΗΠΑ πρέπει να μετασχηματισθεί σε συνεταιρισμό όπου οι ΗΠΑ θα

έχουν τον τελευταίο λόγο σε θέματα ασφαλείας, αλλά η Ευρώπη θα διατηρεί
καθοριστικό ρόλο στην πολιτική και οικονομική διαχείριση διεθνών και
περιφερειακών προβλημάτων εάν θέλει η Αμερική να διατηρήσει μακροχρόνια την
ηγεμονία της113.

ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ

Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ
ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Γαλλογερμανικός Άξονας

Οι στενές γαλλογερμανικές σχέσεις έχουν την αφετηρία τους στις αρχές της
δεκαετίας του ’60. Το 1963 υπογράφεται η Γαλλογερμανική Συνθήκη Φιλίας, το
επιστέγασμα της κοινής αντίληψης των δύο πλευρών για την ανάπτυξη των διμερών
σχέσεων μακριά από την ιστορική έχθρα.114

Η πτώση του τείχους του Βερολίνου και η επανένωση της Γερμανίας

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

προκάλεσε την αναθέρμανση των ανησυχιών της Γαλλίας για το ενδεχόμενο
αναθεωρητικών βλέψεων από μια πανίσχυρη Γερμανία. Οι ανησυχίες αυτές
αμβλύνθηκαν λόγω της προσωπικής σχέσης του Καγκελάριου Κολ με τον Πρόεδρο

Μιτεράν, μιας σχέσης που αποτέλεσε τον κύριο παράγοντα υιοθέτησης της ΚΕΠΠΑ.
Η Γάλλο-γερμανική συμφιλίωση για τους Αμερικανούς ήταν πλήρως συμβιβάσιμη με

113

Brzezinski Z., Η Επιλογή, Παγκόσμια Κυριαρχία ή Παγκόσμια Ηγεσία; Α.Α. Λιβάνη, Αθήνα
2004, σελ. 356 Επίσης ο Brzezinski, στο βιβλίο του Η Γεωστρατηγική Τριάδα αναφέρει: «μια στενή
σχέση της Αμερικής με την Ευρώπη, νομιμοποιεί σε φιλοσοφικό επίπεδο τον παγκόσμιο ρόλο της και
τον καθιστά σαφέστερο. Συμβάλει στη δημιουργία μιας κοινότητας δημοκρατικών κρατών, χωρίς τα
οποία η Αμερική θα ήταν μόνη της στον κόσμο και γι’αυτό είναι ύψιστης ιστορικής σημασίας καθήκον
της Αμερικής να διατηρήσει αυτή την κοινότητα». Brzezinski Z., Η Γεωστρατηγική Τριάδα, Εκδόσεις
Ευρασία, 2002, σελ. 74
114
Βαληνάκης Γιάννης Γ., Η Ευρωπαϊκή Πολιτική και Αμυντική Συνεργασία: Η Ελλάδα απέναντι στη
νέα Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική, Εκδόσεις. Παπαζήση, Αθήνα, 1991, σελ.76
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τα αμερικανικά συμφέροντα και μια ενδεχόμενη ρήξη θα ήταν καταστροφική για την
θέση της Αμερικής στην Ευρώπη115.

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

Πέρα από τις διακηρύξεις Μιτεράν – Κολ, οι δύο χώρες προχώρησαν το 1990
στη σύσταση κοινής ταξιαρχίας. Με την κίνηση αυτή κατέδειξαν την πρόθεσή τους
να συνεργαστούν στενά και στο στρατιωτικό τομέα. Εξάλλου, σήμερα υφίσταται

γαλλογερμανικό Συμβούλιο Άμυνας και Ασφάλειας, στο οποίο συμμετέχουν ο
Καγκελάριος

της

Ομοσπονδιακής

Γερμανίας,

ο

Πρόεδρος

της

Γαλλικής

Δημοκρατίας, οι Υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας και οι Αρχηγοί των Γενικών
Επιτελείων.116

Στη διάρκεια της δεκαετίας του ’90 ο γαλλογερμανικός άξονας ενισχύθηκε,
παρενέβη πολλές φορές καταλυτικά στην πορεία των εξελίξεων και κατέδειξε τη

δυναμική του στον πρόσφατο πόλεμο του Ιράκ. Εντούτοις, δε θα πρέπει να είμαστε

ΙΟ

υπεραισιόδοξοι για τη δυνατότητά του να επηρεάζει τις εξελίξεις εντός μιας Ένωσης
των 27 κρατών–μελών, δεδομένου ότι η «Πρωτοβουλία των Τεσσάρων»117

ΣΤ
ΗΜ

προκάλεσε πολλές αντιδράσεις από τα υπόλοιπα κράτη – μέλη, ενώ είναι σαφές ότι
ούτε η Γαλλία ούτε πολύ περισσότερο η Γερμανία είναι έτοιμες ή επιθυμούν να
έρθουν σε ευθεία αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ. Εξάλλου, τα μικρότερα κράτη – μέλη
θεωρούν πολλές φορές ότι οι προθέσεις των δύο κρατών για την εμβάθυνση έχουν
ηγεμονικά χαρακτηριστικά, οπότε η Βρετανία και οι ΗΠΑ αποτελούν το
αντιστάθμισμα στο γαλλογερμανικό άξονα. Κυρίως τα νεότερα κράτη – μέλη της
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, τα οποία ακολούθησαν τις ΗΠΑ στο Ιράκ,

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

διακατέχονται από ιστορικούς φόβους απέναντι στις προθέσεις της Γερμανίας στην
Κεντρική Ευρώπη.

Στρατηγικά, η στάση τους είναι δικαιολογημένη λόγω της γεωγραφικής τους

θέσης. Το θέμα είναι να πειστούν για το αδιέξοδο της ατλαντικής επιλογής, η οποία

είναι ανισομερής, και να αποκτήσουν μια πιο «ευρωπαϊκή» θεώρηση των πραγμάτων.
Συνολικά, η οικοδόμηση του γαλλογερμανικού άξονα βασίζεται στο σκεπτικό της
115

Brzezinski Z., Η μεγάλη σκακιέρα, Η αμερικανική υπεροχή και οι στρατηγικές της επιταγές, A.A.
Λιβάνη, Αθήνα 1998, σελ. 120
116
Βαληνάκης Γιάννης Γ., Η Ευρωπαϊκή Πολιτική και Αμυντική Συνεργασία: Η Ελλάδα απέναντι στη
νέα Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική, Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 1991, σελ. 77 – 78
117
Πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στις 29 Απριλίου 2003, με τη συμμετοχή Γερμανίας, Γαλλίας,
Λουξεμβούργου και Βελγίου με σκοπό την προώθηση της ευρωπαϊκής άμυνας. Η εφαρμογή της
ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας, η υιοθέτηση ρήτρας αλληλεγγύης, η ανάπτυξη
στρατιωτικών δυνατοτήτων και η δημιουργία Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξοπλισμών ήταν από τις
βασικές ιδέες της συνάντησης. Το Βήμα, 27 Απριλίου 2003, σελ. Α14
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μεταβλητής γεωμετρίας, το οποίο αποδέχεται την πραγματικότητα ότι ένας μεγάλος
αριθμός κρατών – μελών της Ένωσης αντιτίθενται σθεναρά στην εμβάθυνση, στην

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

πολιτική ένωση. Οπότε, αυτό που απομένει για εκείνους που επιθυμούν την
ουσιαστική ολοκλήρωση είναι να προχωρήσουν μπροστά, συνιστώντας έναν ισχυρό
πυρήνα, ο οποίος όμως θα είναι ανοιχτός και στους υπόλοιπους.

Πέρα από όλα αυτά, οι τελευταίες εξελίξεις από πλευράς της Γαλλίας

ανησυχούν ιδιαίτερα τους Ευρωπαίους και δη τους υποστηρικτές τις κοινής

ευρωπαϊκής άμυνας. Η κυβέρνηση Σαρκοζί εξετάζει το ενδεχόμενο να ενταχθεί εκ
νέου πλήρως η Γαλλία στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ έπειτα από 40 χρόνια
αποχής, γεγονός που ενδέχεται να σηματοδοτήσει τη σημαντικότερη αλλαγή στην
γαλλική εξωτερική πολιτική τα τελευταία έτη.

Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε τον περασμένο Αύγουστο ότι σύντομα θα

ΙΟ

αναλάβει «πολύ σθεναρές» πρωτοβουλίες όσον αφορά την ευρωπαϊκή άμυνα και ότι
θα αποκαταστήσει την «πλήρη θέση» της Γαλλίας στη στρατιωτική συμμαχία του

1966.

ΣΤ
ΗΜ

ΝΑΤΟ, από το στρατιωτικό σκέλος του οποίου την απέσυρε ο Σαρλ ντε Γκωλ το
Στην κοινή συνέντευξή του στις εφημερίδες «Νew York Times» και
«International Herald Tribune» στις 24 Σεπτεμβρίου, ο Σαρκοζί υποστήριξε πως η
επιστροφή της Γαλλίας στους στρατιωτικούς μηχανισμούς του ΝΑΤΟ «είναι μία
πιθανότητα, η οποία για να εξετασθεί θετικά θα πρέπει να τηρηθούν δύο
προϋποθέσεις».

Κατά

πρώτον,

«θα

συναρτήσω

την

κίνηση

προς

τους

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

ολοκληρωμένους στρατιωτικούς μηχανισμούς με την ανάπτυξη μίας Ευρωπαϊκής
άμυνας». Επίσης, «Θα ζητήσω εξάλλου από τους φίλους Αμερικανούς να

κατανοήσουν τη θέση αυτή. Μία Ευρώπη που θα μπορούσε να αμυνθεί με
ανεξάρτητο τρόπο δεν αποτελεί κίνδυνο για τις ΗΠΑ. Απεναντίας είναι ένα
πλεονέκτημα». Και συνεχίζει: «Μία τέτοια επιστροφή δεν θα μπορούσε να
πραγματωθεί παρά μόνο στο μέτρο που θα δοθεί μία θέση στα διοικητικά όργανα, σε
πολλά επίπεδα, στους αντιπροσώπους της Γαλλίας. Είναι πάνω σε αυτούς τους δύο

άξονες που στοχεύουμε τη συνεργασία μας». «Χωρίς μία πρόοδο στις δύο αυτές

προϋποθέσεις, δεν πρόκειται να υπάρξει επανένταξη. Αν υπάρξει πρόοδος σ’ αυτές
τις προϋποθέσεις, μπορούμε να συζητούμε για τη δυνατότητα μίας επανόδου μας».
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Η ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΤΑΣΗ

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

Το 1962, η Μεγάλη Βρετανία υπέγραψε την Συμφωνία του Νασσάου. Με την
συμφωνία αυτή πήρε «σάρκα και οστά»118, η ειδική σχέση μεταξύ Βρετανίας – ΗΠΑ,

με αφορμή ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, τα πυρηνικά όπλα119. Διαχρονικός στόχος
από εκείνη την περίοδο της Μ. Βρετανίας είναι η διατήρηση του ρόλου του ΝΑΤΟ

στην Ευρωπαϊκή Ασφάλεια. Μέχρι το 1998 η Βρετανία επιτύγχανε το στόχο αυτό με
το να θέτει βέτο σε κάθε προσπάθεια ανάπτυξης αυτόνομων στρατιωτικών

δυνατοτήτων από την ΕΕ. Ακόμη και η περαιτέρω ενεργοποίηση της ΔΕΕ στις αρχές
της δεκαετίας του ’90 βρήκε αντίθετη τη Βρετανία.

Το 1998 ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ για να προλάβει

ενδεχόμενες εξελίξεις που θα έπλητταν στρατηγικούς στόχους της Βρετανίας

ΙΟ

μετέστρεψε τη στάση της χώρας του. Συγκάλεσε από κοινού με τη Γαλλία τη
διάσκεψη του Σεν Μαλό, όπου για πρώτη φορά αναγνώρισε την ανάγκη ανάπτυξης
αυτόνομων στρατιωτικών ικανοτήτων από την ΕΕ. Σύμφωνα με τους Κιντή – Ντόκο

ΣΤ
ΗΜ

οι λόγοι της αλλαγής της πολιτικής του Μπλερ ήταν120:

Ø Η επιθυμία να επιδείξει μια «ευρωπαϊκή» στάση, μετά την άρνηση της
Βρετανίας να συμμετάσχει στην ΟΝΕ,
Ø Η διαπίστωση ότι η έλλειψη στρατιωτικής ισχύος σήμανε και την έλλειψη
επιρροής ακόμα και στη γειτονιά της ΕΕ, με κύριο παράδειγμα τα

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

Βαλκάνια, όπου χρειάστηκε η χρήση της αμερικανικής «σκληρής» ισχύος
για να τερματιστούν οι πόλεμοι,

Ø Η διαπίστωση ότι η υλοποίηση αποστολών τύπου Πέτερσμπεργκ
απαιτούσε τη στρατιωτική συνεργασία, τουλάχιστον ανάμεσα στις

ισχυρότερες στρατιωτικά χώρες της ΕΕ, δηλαδή τη Βρετανία και τη
Γαλλία,

Ø Η επιθυμία να εξισορροπηθεί ο γαλλογερμανικός άξονας,

118

Ήφαιστος Παναγιώτης, Διπλωματία και Στρατηγική των Μεγάλων Ευρωπαϊκών Δυνάμεων,
Εκδόσεις Ποιότητα, 6η Έκδοση,2000, σελ. 185
119
Η σχέση αυτή επισφραγίστηκε το 1980, με την αγορά αμερικανικών πυραυλικών συστημάτων
(Trident)
120
Κιντής Αντρέας – Ντόκος Θάνος Π., «Διεθνής Οργάνωση και Ευρωπαϊκή Ασφάλεια: Η Ευρωπαϊκή
Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας», στο Ξενάκης Δ. Κ. – Τσινισιζέλης Μ. Ι. (επιμ.), Παγκόσμια
Ευρώπη; Οι διεθνείς διαστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εκδ. Ι.Σιδέρης, Αθήνα, 2006, σελ. 260
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Ø Η

μετριοπαθής

στάση

της

κυβέρνησης

Κλίντον

απέναντι

στις

πρωτοβουλίες για την εγκαθίδρυση Ευρωπαϊκής Ταυτότητας Ασφάλειας

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

και Άμυνας.
Η Βρετανία αντιλήφθηκε ότι μέσω της ενεργού συμμετοχής της στη

διαμόρφωση μιας Ευρωπαϊκής Ταυτότητας Ασφάλειας και Άμυνας θα μπορούσε να
επηρεάσει τις εξελίξεις προς όφελός της. Ακολούθησε την ίδια στρατηγική με εκείνη

που είχε ακολουθήσει και στην περίπτωση της ΕΟΚ. Ενώ αρχικά αρνούνταν να
συμμετάσχει και μάλιστα επιχείρησε να αντισταθμίσει την επιτυχία της ΕΟΚ με τη

δημιουργία της ΕΖΕΣ, εν τέλει αντιλήφθηκε ότι τη συνέφερε να ενταχτεί για να
προωθήσει τα συμφέροντά της εντός του πλαισίου της Κοινότητας.

Η Μεγάλη Βρετανία θεωρείται121 πως είναι η μόνη χώρα με το ένα πόδι στην
E.E. και το άλλο έξω. Συμβαίνει σε όλα τα ναυτικά έθνη. Όλα έχουν μια διφορούμενη

ΙΟ

στάση απέναντι στην Ευρώπη. Επίσης υπάρχει μια περιφέρεια εθνών που είναι πολύ
διστακτικά απέναντι στην ευρωπαϊκή ιδέα.

ΣΤ
ΗΜ

Η Ευρώπη θα μπορούσε να γίνει ένα δίκτυο εθνών που εν μέσω
δημοκρατικών ομοσπονδιακών οργανισμών, να δουλέψει για να επιτύχει ειρήνη,
οικονομική ευημερία και σταθερότητα. Σε μία τέτοια Ευρώπη, η Βρετανία θα
μπορούσε να πετύχει πολλά122.

1. Η Βρετανία θα μπορούσε να γίνει ένας γεο-στρατηγικός παίκτης, αυτή τη
φορά αναζητώντας την ειρήνη και την παγκόσμια οικονομία. Θα μπορούσε

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

να πρωτοστατεί στη μείωση των ανθρακικών ρύπων παράλληλα
διασφαλίζοντας ότι η ανθρωπότητα και η ίδια θα επιβιώσουν τα τωρινά
περιβαλλοντικά προβλήματα.

2. Θα μπορούσε να γυρίσει στις μη επιθετικές αρχές του Χάρτη των ΗΕ: να
συμμετέχει περισσότερο σε μια πιο οργανωμένη διεθνής καμπάνια ενάντια

της τρομοκρατίας.

3. Θα

μπορούσε

να

διατηρήσει

τις

βασικές

μονάδες,

ικανές

να

χρησιμοποιήσουν την ελάχιστη δύναμη για υποστήριξη των ειρηνευτικών
αποστολών και για καταπολέμηση πολέμων.

121

Timothy Garton Ash, 'Is Britain European?', International Affairs, Vol 77, No. 1, January 2001
Graham Hallett, European Security in the Post-Soviet Age, The Case of NATO, Εκδόσεις William
Sessions Limited York, England 2007, σελ. 264-265

122
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4. Θα μπορούσαν να αντιταχθούν στον αγώνα απόκτησης πυρηνικών που
ξεκίνησαν οι ΗΠΑ. Θα μπορούσε να αναβιώσει και να διευρύνει τις διεθνείς
πυρηνικές ελεγκτικές συνθήκες της δεκαετίας του 1970 και να διασφαλίσει

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

μία συνθήκη που να απαγορεύει την χρήση βιολογικού, χημικού και

εξαντλημένου ουρανίου. Θα μπορούσε επίσης να απαγορεύσει τη χρήση
των πυρηνικών της νέας γενιάς.

5. Θα μπορούσε να αποσυρθεί από τα σύγχρονα διεφθαρμένα και ελεγχόμενα
από την Αμερική κατασκοπευτικά δίκτυα και να γυρίσει σε παλαιότερες και

πιο αποδεκτές πολιτικές όπου οι δημόσιοι υπάλληλοι δίνουν στους
πολιτικούς τα ακριβέστερα στοιχεία για τα γεγονότα. Οι πληροφορίες θα
μπορούσαν να ανταλλαγούν με άλλες χώρες σε ισότιμες βάσεις.

6. Τέλος, θα μπορούσε να πάρει μια ανεξάρτητη γραμμή με τους φίλους της

ΣΤ
ΗΜ

μειονότητες.

ΙΟ

Αμερικής που διατηρούν καταπιεστικό ζυγό σε κατεκτημένους λαούς ή

4.5 ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Οι σχέσεις ΕΚ/ΕΕ-Τουρκίας αναδεικνύονται σε μείζον θέμα για την Ε.Ε.
σήμερα περισσότερο από ποτέ. Μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η
Τουρκία, αν και είχε αναγνωριστεί ως περιοχή υψηλής σημασίας για την ασφάλεια
(αρχικά) της ΝΑ Ευρώπης (και της υπόλοιπης στη συνέχεια), δεν αποτέλεσε

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

Ευρωπαϊκή προτεραιότητα λόγω των δομικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε και
(σήμερα σε λιγότερο βαθμό) αντιμετωπίζει. Οι ασυμβατότητες μεταξύ Τουρκίας και
Ε.Ε. ίσως είναι περισσότερες από κάθε άλλο υποψήφιο κράτος στο παρελθόν.
Η αυξημένη σημασία της Τουρκίας ξεκίνησε μέσα στη δεκαετία του ’90 και

κορυφώνεται περίπου μια δεκαετία μετά. Η σημερινή κατάσταση στην ευρύτερη
περιοχή (Μέση Ανατολή, Κασπία Θάλασσα- Καύκασος-Κεντρική Ασία) καθιστούν
την Τουρκία περιοχή ύψιστης στρατηγικής σημασίας για τη Δύση123. Η Τουρκία

δύναται να αναδειχθεί σε πόλο μουσουλμανικής ισχύος (περιφερειακή δύναμη) σε

123

Η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης στις αρχές της δεκαετίας του 1990 επανέφερε στο προσκήνιο
της διεθνούς πολιτικής την πλούσια σε πετρέλαιο Κασπία Θάλασσα και πυροδότησε έναν έντονο
ανταγωνισμό μεταξύ Ρωσίας, Τουρκίας και άλλων χωρών για τον έλεγχο των οδών μεταφοράς του
«μαύρου χρυσού». Καραγιάννης Μ., Η Τουρκική εξωτερική πολιτική στον Καύκασο. Εσωτερικές και
διεθνείς παράμετροι, προκλήσεις και προοπτικές, Παπαζήσης, Αθήνα 2006, σελ. 135
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μια ευαίσθητη περιοχή. Τα κράτη με τα οποία συνορεύει τονίζουν τη στρατηγική και
γεωγραφική της σημασία. Σε μια εποχή που η ενέργεια παίζει έναν από τους πιο
σημαντικούς ρόλους στην χάραξη και άσκηση (εξωτερικής) πολιτικής124 η

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

διασφάλιση «ασφαλών ενεργειακών δρόμων» αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για τη

Δύση. Αρκεί λοιπόν να σκεφτούμε τους υφιστάμενους και μελλοντικούς αγωγούς
πετρελαίου και φυσικού αερίου που διασχίζουν (και θα διασχίσουν) την επικράτειά

της καθώς και την υφιστάμενη κατάσταση στα σύνορά της με το Ιράκ, αλλά και τον
πυρηνικό δρόμο που έχει χαράξει το Ιράν, και θα αντιληφθούμε τη στρατηγική
σημασία της καλύτερα.

Οι σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα χρονολογούνται ήδη
από τη Συμφωνία Συνδέσεως ΕΟΚ-Τουρκίας (τη λεγόμενη Σύμβαση της Άγκυρας,
που υπεγράφη στις 12.9.1963 και ετέθη σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1964).125

Ουσιαστικά πρόοδο των σχέσεων ΕΚ/ΕΕ-Τουρκίας σηματοδότησε η

ΙΟ

συμφωνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ελσίνκι το Δεκέμβριο του 1999 όπου και
αποφασίστηκε η ενθάρρυνση και στήριξη των μεταρρυθμίσεων της Τουρκίας. Η

ΣΤ
ΗΜ

τελευταία αναγνωρίστηκε μόλις τότε ως υποψήφια για ένταξη χώρα. Από
μακροχρόνια οπτική φαίνεται ότι το Ελσίνκι (1999) όντως ήταν καταλυτικό, γιατί
επηρέασε το πολιτικό τοπίο και γενικά ενθάρρυνε τις κυβερνήσεις να προχωρήσουν
σε σειρά ολόκληρη μεταρρυθμίσεων, αν και θα πρέπει να διακρίνουμε τις τυπικές
νομοθετικές αλλαγές από την εφαρμογή τους.

Ας δούμε όμως ποια είναι η άποψη της Τουρκίας και ποια των Ευρωπαίων για
την στάση την ενδεχόμενη προσφορά της στην ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια.

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

Η Τουρκία, με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, αισθάνθηκε ότι ο ρόλος της

στα θέματα της ευρωπαϊκής ασφάλειας μειώθηκε.. Κατ' αρχάς, η συμμετοχή στην
ΔΕΕ πρόσφερε λιγότερα από αυτά που η Τουρκία περίμενε. Αυτό ήταν ιδιαίτερου
ενδιαφέροντος, δεδομένου ότι η Ελλάδα αναγνωρίστηκε ως πλήρες μέλος της ΔΕΕ
και ταυτόχρονα είχε πιο ενεργή και ουσιαστική συμμετοχή από αυτή. Έτσι, για
πρώτη φορά μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, η Τουρκία και η
Ελλάδα αντιμετωπίστηκαν χωριστά στο χώρο ασφάλειας. Με αυτό το γεγονός ως

αφετηρία, η σχέση της Τουρκίας με τη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας

άρχισε παράδοξα.

124

Έχουμε αλλεπάλληλες αναφορές στα κείμενα Εθνικής Στρατηγικής Ασφαλείας των ΗΠΑ μετά την
11η Σεπτεμβρίου 2001 πως η «ενέργεια είναι θέμα Εθνικής Ασφάλειας».
125
Κεντρωτής Κ., «Θησέας και Μινώταυρος» Ο Μίτος της ΚΕΠΠΑ και των Εξωτερικών Σχέσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Παπαζήσης, Αθήνα 2003, σελ. 30-31
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Η Τουρκία ποτέ δεν αντιμετωπίστηκε126 ως πλήρες μέλος μέσα στο
Συμβούλιο ΔΕΕ. Παρά το ότι οι συνεισφορές της (παραδείγματος χάρη στη αποστολή
αστυνόμευσης στην Αλβανία) ήταν καθοριστικότερες από των περισσότερων πλήρη

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

μελών, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Αργότερα, η σχέση που

δημιουργήθηκε μεταξύ του ΝΑΤΟ και της ΔΕΕ, βοήθησε στην επανάκτηση της

θέσης της μέσω των δυνάμεων του ΝΑΤΟ. Εντούτοις, η αλλαγή αυτή δεν διάρκεσε

πολύ. Ο κεντρικός ρόλος της ΔΕΕ τερματίστηκε στο Σέντ Μελό τον Δεκέμβριο του
1998, όταν συμφώνησαν οι Βρετανοί και οι Γάλλοι να αναπτύξουν μια ευρωπαϊκή

πολιτική ασφάλειας και άμυνας (ΕΠΑΑ) εντός της ΕΕ παρά μέσα στο ΝΑΤΟ όπως
αναμενόταν. Ενώ αυτό ήταν μια ιστορική και χαρούμενη στιγμή για την ΕΕ, άφησε
πικρό αίσθημα στην Τουρκία.

Η Τουρκία είχε υποστηρίξει την ανάπτυξη της ΚΕΠΠΑ και της ΕΠΑΑ.

Επιπλέον είναι πάντα έτοιμη να συμβάλει στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ασφάλειας

ΙΟ

μέσω των στρατιωτικών ικανοτήτων της. Έτσι, όχι μόνο είχε συμβάλει στις
ειρηνευτικές επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στη Βοσνία αλλά και ουσιαστικά σε όλες τις

ΣΤ
ΗΜ

αποστολές αστυνομίας της ΔΕΕ στη νοτιοανατολική Ευρώπη κατά τη διάρκεια της
δεκαετίας του '90. Η θέληση της αυτή αναγνωρίζεται από το ΝΑΤΟ όχι όμως και από
την πλευρά των Ευρωπαίων, η πλειοψηφία των οποίων κρατά επιφυλάξεις. Η
Τουρκία θεωρεί πως πρέπει να έχει την υποστήριξη της ΕΕ σε τέτοιου είδους
ζητήματα, έτσι ώστε να ωφεληθούν και οι δύο. Η Τουρκία στην προσπάθεια της για
να γίνει μέλος της ΕΕ και η Ευρώπη σε θέματα στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ο
Ντόκος127 αναφέρει τα εξής επιχειρήματα που προβάλλονται συνήθως από τους

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

τουρκικούς ανώτερους υπαλλήλους και αναλυτές :
1) Η εγγύτητα των τουρκικών στρατιωτικών βάσεων σε πιθανές περιοχές
κρίσης και η στρατιωτική υποδομή της θα ήταν προτερήματα για την

ΕΕ

2) οι τουρκικές δυνάμεις είναι ιδιαίτερα έμπειρες στη διατήρηση της
ειρήνης σε διάφορες χώρες, από τις αποστολές που πήραν μέρος, από

τη Σομαλία ως τη Βοσνία και

126

Can Buharalı, Turkey’s Eroding Status within the European Security Architecture στο περιοδικό
Security Matters, Newsletter from the Centre for European Security Studies, January 2007, Issue 17,
σελ. 3, στο www.cess.org.
127
Θάνος Ντόκος, Turkey and European Security, στο περιοδικό Security Matters, Newsletter from the
Centre for European Security Studies • January 2007, Issue 17, σελ. 5, στο www.cess.org.
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3) αντίθετα από τους περισσότερους ευρωπαϊκούς στρατούς, ο τουρκικός
στρατός έχει συμμετάσχει ενεργά σε εχθροπραξίες για εκτεταμένες

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

περιόδους.
Τα επιχειρήματα της όμως δεν σταματούν εδώ. Με το να ασκεί την ψήφο της
στο Βορειοατλαντικό Συμβούλιο, έχει μια θεσμική επιρροή, η οποία μπορεί να
επηρεάσει της αμυντικές προσδοκίες της ΕΕ. Επίσης η γεωγραφική της θέση της

επιτρέπει να ελέγχει μια κομβική διασταύρωση μεταξύ της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και της περιοχής του Καυκάσου. Έτσι, μπορεί να παίξει
έναν σημαντικό ρόλο στην «ευρωμεσογειακή συνεργασία. Δηλαδή:

1. να εξασφαλίσει την οικονομική εξέλιξη στην περιοχή της Μεσογείου,

2. να περιορίσει τις οικονομικές και πολιτικές αιτίες για τη μετανάστευση

ΙΟ

από τη Βόρεια Αφρική στην ΕΕ και

3. να προωθήσει την ειρήνη στην Μέση Ανατολή, μεταξύ Ισραηλινών και

ΣΤ
ΗΜ

Αράβων

Σημαντικός είναι και ο ρόλος της ως ενεργειακός διάδρομος της Ευρώπης,
αφού μέρος του πετρελαίου της Μέσης Ανατολής μεταφέρεται μέσω των συνόρων
της. Παρόλα αυτά όμως υπάρχουν και χαρακτηριστικά τα οποία προβληματίζουν την
Ένωση και την ανησυχούν ιδιαίτερα με την πιθανή ιδιότητα ως μέλους της ΕΕ. Οι
Ευρωπαίοι λοιπόν, βλέπουν μια χώρα με πολλές προκλήσεις στον τομέα της

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

ασφάλειας. Η ασταθή της εσωτερική πολιτική κατάσταση, το επίπεδο της

οικονομικής της ανάπτυξης, το μεγάλο μέγεθος του πληθυσμού της αλλά ακόμα
περισσότερο, οι εξωτερικές της σχέσεις και τα προβλήματα της με τα Αραβικά κράτη,
με το ζήτημα του Κυπριακού και τις εντάσεις με την Ελλάδα και τέλος τα σύνορά της
με ασταθές χώρες της Μέσης Ανατολής και του Καυκάσου128.
Όλα αυτά, δεν είναι και οι καλύτερες προϋποθέσεις για την συμμετοχή της

Τουρκίας ως εγγυητή ασφαλείας και άμεσο συμμέτοχο στην Ευρωπαϊκή άμυνα. Η
Τουρκία αντιλαμβάνεται αυτόν τον προβληματισμό και καθώς τα βήματα της προς
την ΕΕ είναι ιδιαίτερα αργά, συχνά εκφράζει την δυσαρέσκειά της, όπως με την

128

Atila Eralp, Η Τουρκία και η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ρόλος και Θέση της Τουρκίας στον Κόσμο,
Καιρίδης Δημήτρης – Lenore G. Martin, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 2006, σελ. 147-149
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επιστολή που έστειλε με τις απόψεις της πάνω στην ΚΕΠΑΑ στα μέλη του ΝΑΤΟ
έπειτα από τη διάσκεψη της Φέιρα, η οποία έλεγε μεταξύ άλλων:

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

«Η Τουρκία θα εκτιμήσει την ΚΕΠΑΑ υπό το πρίσμα των εθνικών της
συμφερόντων, έχοντας υπόψη τις ευθύνες της ως χώρα υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ.

Η κύρια ένσταση της Τουρκίας είναι ότι η ΕΕ προσπαθεί να αναπτύξει τις σχέσεις της
με την Τουρκία στο πλαίσιο της ΚΕΠΑΑ αποκλειστικά στη βάση της διαχείρισης

κρίσεων, παραβλέποντας προηγούμενες αποφάσεις που αφορούσαν στη διατήρηση του
κεκτημένου της ΔΕΕ»

Πολλοί Ευρωπαίοι αναλυτές θεωρούν ότι η Τουρκία είναι µέρος της κρίσης

στην περιοχή, άρα όχι µόνο θετικά δεν μπορεί να συνεισφέρει στην ενίσχυση της
ευρωπαϊκής ασφάλειας, αντίθετα είναι πιθανό να διοχετεύσει την κρίση στην

ΙΟ

ευρωπαϊκή πολιτική. Για τους ίδιους αναλυτές, το γεγονός ότι η Τουρκία δεν μπορεί
και δεν είναι σε θέση ακόμη να συνεργαστεί πλήρως µε την Ευρώπη και να

ΣΤ
ΗΜ

απομακρυνθεί από το αμερικανικό άρμα επιτείνει αυτόν τον προβληµατισµό. Οι ίδιοι
παράγοντες πιστεύουν επίσης, ότι η πλήρης υποστήριξη που παρέχουν οι ΗΠΑ προς
την Τουρκία για ένταξή της στην Ε.Ε. δεν γίνεται χωρίς ανταλλάγματα και κατά
συνέπεια η Άγκυρα θα είναι υποχρεωμένη σε μεγάλο βαθμό να υποκύπτει στις
αμερικανικές πιέσεις, είτε διαδραματίζοντας αρνητικό ρόλο στην κρίση του
Καυκάσου είτε στο Ιράκ είτε στη Μέση Ανατολή. Πέραν του ότι µια τέτοια πολιτική
εντός της Ε.Ε. θα δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα συνοχής στην Κοινή

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας στην Ε.Ε.

4.6 Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ - ΣΥΝΘΗΚΗ ΛΙΣΑΒΩΝΑΣ
(REFORM ΤREATY)
Στις

13

Δεκεμβρίου

2007

υπεγράφη129

στη

Λισαβόνα

η

νέα,

Μεταρρυθμιστική, Συνθήκη που έρχεται να βάλει τέλος σε δύο έτη αβεβαιότητας,
από τότε που οι Γάλλοι και οι Ολλανδοί απέρριψαν με δημοψήφισμα το σχέδιο
Συνθήκης για ένα Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, δηλαδή τον καρπό της πιο «ανοικτής» και

της πιο πολιτικά φιλόδοξης διαδικασίας από καταβολής του προγράμματος

129

«ΒΗΜΑ ΙΔΕΩΝ», 4/01/2008, σελ. 6
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ευρωπαϊκής ενοποίησης: της Συνέλευσης για το Μέλλον της Ευρώπης. Το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με δυσκολία κατέληξε στις 23 Ιουνίου 2007 στη
Μεταρρυθμιστική Συνθήκη, αφού διαπίστωσε ότι «έφτασε ο καιρός να βρεθεί λύση

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

στο ζήτημα και να προχωρήσει περαιτέρω η Ένωση».

Η Συνθήκη πρέπει130 να έχει επικυρωθεί από τα 27 κράτη-μέλη πριν από τις
εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Ιούνιο του 2009. Η Μεταρρυθμιστική

Συνθήκη τροποποιεί τις υπάρχουσες δύο συνθήκες. Στη μεν Συνθήκη για την

Ευρωπαϊκή Ένωση αφήνει τον τίτλο της ανέπαφο, ενώ τη Συνθήκη για την ΕΚ
μετονομάζει σε Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ένωσης, αφού έτσι κι αλλιώς ο όρος
«Κοινότητα» εξοβελίζεται.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκτά ενιαία νομική προσωπικότητα και ο όρος
Κοινότητα αντικαθίσταται από τον όρο Ένωση. Η κατανομή των διατάξεων στην μια

ή στην άλλη Συνθήκη έγινε καταρχήν ακολουθώντας το κριτήριο ότι στην Συνθήκη

ΙΟ

για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενταχθούν όλες οι θεμελιώδεις διατάξεις και στην
Συνθήκη για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι διατάξεις που αναφέρονται

ΣΤ
ΗΜ

στις διαδικασίες λειτουργίας της καθώς και στις πολιτικές (εξαίρεση αποτέλεσε η
ένταξη της ΚΕΠΠΑ στην πρώτη Συνθήκη). Κατά δεύτερο λόγο, η κατανομή αυτή
φαίνεται ότι πραγματοποιήθηκε, λαμβάνοντας υπόψη τις αντιδράσεις ορισμένων
κρατών μελών που δεν επιθυμούσαν να εκληφθεί ότι το Μέρος Ι του Συντάγματος
μετονομάζεται αυτούσιο σε Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση131.
Οι αλλαγές επί της ουσίας, σε σχέση με το Σύνταγμα132, αφορούν ιδίως τις
αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών και την οριοθέτησή

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

τους, την ιδιότυπη φύση της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας,
τον ενισχυμένο ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων, τη θέση του Χάρτη των
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και ένα μηχανισμό στον τομέα της αστυνομικής και
δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις που να επιτρέπει ενισχυμένες

συνεργασίες.

Άλλες συγκεκριμένες συνέπειες της νέας προσέγγισης είναι ότι ο Υπουργός

Εξωτερικών της Ένωσης θα ονομάζεται Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για

Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας. Οι όροι νόμος και νόμος-

130

Ian Manners and Catharina Sørensen, New Political Contestation in the European Union, March
2007, DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES, σελ. 2-5
131
Κατά συνέπεια, σύμφωνα με το κριτήριο αυτό πολλές διατάξεις του Μέρους Ι του Συντάγματος
μεταφέρθηκαν στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
132
Siobhan Gaffney, “Referendum on EU treaty ‘is likely,’” The Daily Mail, June 25, 2007.

- 91 -

πλαίσιο θα εγκαταλειφθούν, καθότι θα παραμείνουν εν χρήσει οι υπάρχουσες
ονομασίες κανονισμός, οδηγία και απόφαση, ενώ δεν θα υπάρχει στις τροποποιημένες
Συνθήκες άρθρο με μνεία των συμβόλων της Ένωσης, όπως σημαίας, ύμνου ή
Οι σημαντικότερες

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

εμβλήματος.

καινοτομίες133

θεσμικές

προσθήκες:

παραμένουν

με μερικές

Ø Οι αξίες και οι αρχές στις οποίες βασίζεται η ΕΕ καθώς και οι στόχοι της
αναφέρονται ρητά,

Ø Παραμένει η διπλή πλειοψηφία όσον αφορά τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων στο Συμβούλιο των Υπουργών από το 2014,

Ø Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου134 θα τοποθετείται για 2,5 χρόνια με
δικαίωμα μίας ακόμα επανεκλογής, και θα εκλέγεται με πλειοψηφία από

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (εφεξής ΕΚ). Ο/η υποψήφιος θα προτάσσεται

ΙΟ

από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το οποίο θα προτείνει μέσω ειδικής
πλειοψηφίας (λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών

ΣΤ
ΗΜ

και κατόπιν διαβουλεύσεων),

Ø Αστυνομική και δικαστική συνεργασία όσον αφορά ποινικά ζητήματα με
εξαίρεση το ΗΒ,

Ø Για την υιοθέτηση απόφασης σε περίπτωση ψηφοφορίας με ειδική
πλειοψηφία είναι απαραίτητο το 55% των μελών το οποίο όμως
αντιπροσωπεύει το 65% του πληθυσμού της Ένωσης. Αυτό ισχύει έως το
2014 και μέχρι το 2017 ένα μέλος μπορεί να ζητήσει να ψηφίσει με αυτόν

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

τον κανόνα. (μέχρι το 2014). Παράλληλα μέχρι το 2017, 75% των μελών

τα οποία εκπροσωπούν το 75% του πληθυσμού μπορούν να μπλοκάρουν
τη ψηφοφορία (Συμβιβασμός Ιωαννίνων περί σχηματισμού μειοψηφίας
αρνησικυρίας). Μετά το 2017 ο συμβιβασμός παραμένει αλλά το ποσοστό
σε πληθυσμό και μέλη μειώνεται στο 55%,

Ø Ο τομέας Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης κοινοτικοποιείται ενώ
η συναπόφαση και η ειδική πλειοψηφία επεκτείνεται, συνοδευόμενη από
‘emergency brakes’ που επιτρέπει στα κράτη/μέλη να αναφέρονται στο

Ευρωπαϊκό

Συμβούλιο

όταν

133

διακυβεύονται

ζωτικής

σημασίας

Council of the European Union, Office of the President, “Presidency Conclusions of the Brussels
European Council (21/22 June 2007),” Document 11177/07, June 23, 2007, Title 1, Section 4.2, at
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/94932.pdf
134
TO BHMA, 21/10/2007, σελ. Α26
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συμφέροντα. Σε αυτές τις περιπτώσεις προχωράμε σε Ενισχυμένη
Συνεργασία (εξαιρούνται το ΗΒ και η Ιρλανδία).

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

Η Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας

Η Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο

της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας. Στόχος της είναι η
εξασφάλιση επιχειρησιακής ικανότητας της Ένωσης βασισμένης σε μη στρατιωτικά

και σε στρατιωτικά μέσα καθώς και η συνεχής εμβάθυνση της συνεργασίας των
κρατών μελών σε θέματα αμυντικής πολιτικής με στόχο να οδηγήσει εν καιρώ σε μία
κοινή άμυνα.

Προβλέπεται μια μορφή ενισχυμένης συνεργασίας, που ονομάζεται «μόνιμη

διαρθρωμένη συνεργασία» στον τομέα των στρατιωτικών δυνατοτήτων. Βάσει του

ΙΟ

ισχύοντος μέχρι σήμερα συστήματος, ο τομέας της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και
Άμυνας αποκλείεται από τις ενισχυμένες συνεργασίες. Επίσης, στις νέες αυτές

ΣΤ
ΗΜ

διατάξεις, σε αντίθεση με ό,τι ισχύει γενικότερα για τις ενισχυμένες συνεργασίες, δεν
τίθεται ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός κρατών-μελών.
Κατά δεύτερο λόγο, εισάγεται, για πρώτη φορά στην ιστορία της Ένωσης, μια
ρήτρα135 αμοιβαίας βοήθειας και συνδρομής, εξαιρετικής σημασίας για την άμυνα και
την ασφάλεια της Ένωσης και των κρατών μελών της. Πιο αναλυτικά:
Ø Δημιουργείται θέση Ύπατου Εκπροσώπου Εξωτερικών Σχέσεων και

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

Πολιτικής Ασφάλειας, ο οποίος (Ύπατος) θα είναι και Αντιπρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και θα επικουρείται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Εξωτερικής Δράσης,

Ø Μειώνεται ο αριθμός των Επιτρόπων από 27 που είναι σήμερα στους 18 από
το 2014. Ο Πρόεδρος και οι Επίτροποι θα επιλέγονται από τους
Πρωθυπουργούς/

Προέδρους

των

κρατών/μελών

με υπερ-ενισχυμένη

πλειοψηφία (20/27), όπου το ΕΚ θα ψηφίσει θετικά ή αρνητικά (με την
πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών του) πρώτα για τη Θέση του

135

Η ρήτρα αλληλεγγύης (άρθρα Ι-43 και ΙΙΙ-329 του Συντάγματος) μεταφέρεται στη Συνθήκη για τη
λειτουργία της Ένωσης (άρθρο 188ΙΗ). Σημειώνεται ότι η ρήτρα αυτή έχει πεδίο εφαρμογής που
άπτεται μόνο μερικώς του τομέα της άμυνας. Πράγματι πρόκειται για μια ορίζοντια ρήτρα
αλληλεγγύης σε περιπτώσεις τρομοκρατικής επίθεσης ή φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών.
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Προέδρου και μετά για τους Επιτρόπους, καθώς και για τον Ύπατο
Εκπρόσωπο Εξωτερικών Σχέσεων,
Ø Τα κράτη/μέλη που επιθυμούν να καθιερώσουν μεταξύ τους Ενισχυμένη

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

Συνεργασία στο πλαίσιο των μη αποκλειστικών αρμοδιοτήτων της Ένωσης

μπορούν να προσφεύγουν στα θεσμικά όργανα της Ένωσης και να ασκούν τις

αρμοδιότητες αυτές. Για να πραγματοποιηθεί χρειάζονται τουλάχιστον 9
μέλη. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί όμως όπου ισχύει η ομοφωνία (ειδικότερα σε

θέματα κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας). Στον τομέα
της Άμυνας, τα κράτη/μέλη που έχουν την ικανότητα και τη διάθεση να

προχωρήσουν, μπορούν να αναπτύξουν Ενισχυμένη Συνεργασία που μπορεί
να οδηγήσει σε Κοινή Άμυνα,

Ø Εισάγεται ρήτρα αλληλεγγύης όπου όταν κράτος/μέλος δέχεται επίθεση στο
μέσο που διαθέτουν,

ΙΟ

έδαφός του τα υπόλοιπα μέλη σπεύδουν προς βοήθεια και προσφέρουν κάθε

Ø Η Ένωση αποκτά νομική προσωπικότητα με την συγχώνευση των τριών

ΣΤ
ΗΜ

πυλώνων (1ος: κοινοτικές πολιτικές, 2ος: ΚΕΠΠΑ, 3ος: δικαστική και
αστυνομική συνεργασία). Ωστόσο η ΚΕΠΠΑ αναφέρεται στην ‘Συνθήκη της
ΕΕ ενώ άλλοι τομείς εξωτερικής δράσης αναφέρονται στην ‘Συνθήκη για της
λειτουργία της ΕΕ,

Ø Η δικαιοδοσία του ΔΕΚ (Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) εξαπλώνεται
σε όλες τις δραστηριότητες της ΕΕ εκτός ΚΕΠΠΑ,

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

Οι κύριοι στόχοι136 της Μεταρρυθμιστικής Συνθήκης είναι μια ΕΕ πιο

δημοκρατική, ανοιχτή, διαφανής και συμμετοχική, που θα ανταποκρίνεται στις
προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών και μια ΕΕ ικανή να αντιμετωπίσει
αποτελεσματικά τις σημερινές παγκόσμιες προκλήσεις, όπως οι κλιματικές αλλαγές,
η ασφάλεια, η παγκόσμια τρομοκρατία, το οργανωμένο διασυνοριακό έγκλημα και η
βιώσιμη ανάπτυξη.

136

http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_el.htm και http://europa.eu/debateeurope/index_en.htm
Αναλυτικά για ολόκληρο το κείμενο της Συνθήκης στην ελληνική γλώσσα
http://eurlex.
europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:306:SOM:EL:HTML
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Ελλάδα και η Μεταρρυθμιστική Συνθήκη

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

Η Ελληνική Πολιτεία έχει διαχρονικά ταχθεί υπέρ της θεσμικής ενίσχυσης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα προς μια ομοσπονδιακή κατεύθυνση. Επίσης, έχει
πάντα υποστηρίξει τη διεύρυνσή της, εφόσον πληρούνται τα σχετικά κριτήρια, με

παράλληλη εμβάθυνση των κοινοτικών πολιτικών. Η συμμετοχή της στον πλέον
υπερεθνικό επιμέρους σκληρό πυρήνα της κοινοτικής συνεργασίας, την ΟΝΕ, της

δίνει αυξημένη δυνατότητα συνδιαμόρφωσης των ευρωπαϊκών εξελίξεων, στο μέτρο
ασφαλώς του ειδικού της βάρους. Όμως, σε μια εποχή ρευστότητας και ανατροπών

τόσο στο ευρωπαϊκό όσο και στο διεθνές περιβάλλον, που επαναπροσδιορίζουν την
ευρύτερη συζήτηση για το μέλλον της, η Ελλάδα οφείλει να διευρύνει τη στρατηγική

της σκέψη και επιλογές. Πέραν των στενά θεσμικών ζητημάτων, που βρήκαν ένα

ΙΟ

τρόπο αντιμετώπισης με το συμβιβασμό για τη νέα Συνθήκη, οι παραδοσιακές

ελληνικές θέσεις (υπέρ της συνοχής, αλληλεγγύης, κοινής εξωτερικής και αμυντικής
πολιτική) πρέπει να προσαρμοσθούν και να εμπλουτισθούν με νέες επιδιώξεις στο

ΣΤ
ΗΜ

πλαίσιο των κυοφορούμενων νέων εξελίξεων και ιδεών, από την ποιότητα των
κοινών πολιτικών μέχρι την προοπτική νέων διευρύνσεων ή και ειδικών σχέσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες. Η νέα συνθήκη είναι ιδιαίτερα σημαντική για
την χώρα μας καθώς:

Ø με τη Συνθήκη η Ένωση ξεπερνά τη βαθιά θεσμική κρίση και επανέρχεται

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

κατά κάποιον τρόπο στην ομαλότητα. Ομαλότητα που θα εμπεδωθεί, βεβαίως,
εάν και εφόσον η Συνθήκη επικυρωθεί και τεθεί σε εφαρμογή το 2009.
Ευρωπαϊκή Ένωση σε κρίση συνιστά ιδιαίτερα αρνητική κατάσταση για την

Ελλάδα και τα συμφέροντά της. Ισχυρή και αποτελεσματική Ένωση αποτελεί
προϋπόθεση για ισχυρή Ελλάδα στο ευρωπαϊκό, περιφερειακό και διεθνές

σύστημα και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα θέματα εξωτερικής πολιτικής,

Ø παρά τα «ελλείμματα» και τις ατέλειές της, η Συνθήκη περιέχει τις κεντρικές
θεσμικές καινοτομίες του Ευρωπαϊκού Συντάγματος, στην επεξεργασία των
οποίων έπαιξε καθοριστικό ρόλο η Ελλάδα στη διάρκεια της προεδρίας της το
2003. Στις καινοτομίες αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η νέα
φόρμουλα για την ειδική πλειοψηφία (διπλή πλειοψηφία κρατών - 55% - και
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πληθυσμού - 65%), η θέσπιση της σταθερής προεδρίας για το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο, η θέσπιση του υπουργού Εξωτερικών/Ύπατου Εκπροσώπου, κ.ά.
Ø η Συνθήκη περιλαμβάνει ρήτρες αλληλεγγύης και αμοιβαίας συνδρομής,

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

όπως στον τομέα της άμυνας, αλλά και των φυσικών καταστροφών. Ειδικά η
ρήτρα για την άμυνα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη βαθμιαία μετεξέλιξη

της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε «συλλογικό σύστημα ασφάλειας», κάτι που
σαφώς εξυπηρετεί τα ελληνικά συμφέροντα, αλλά και τα συμφέροντα της
ευρύτερης περιοχής.

Επομένως, η Μεταρρυθμιστική Συνθήκη ενδιαφέρει και αφορά την Ελλάδα

και καλό θα είναι με την ευκαιρία της επικύρωσής της να συζητηθεί και στη χώρα
μας. Επιπλέον, η Συνθήκη (όπως και το Σύνταγμα) δεν θέτει ένα κεντρικό πολιτικό

στόχο για επίτευξη του οποίου θα μπορούσε να κινητοποιήσει κανείς την κοινωνία

ΙΟ

και τους πολίτες. Και αυτό συνιστά το μείζον έλλειμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

ΣΤ
ΗΜ

σήμερα.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

Οι κίνδυνοι για την ευρωπαϊκή ασφάλεια μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου
δεν είναι εικονικοί. Είναι πραγματικοί και σοβαροί. Το βιώσαμε στη περίπτωση της

κρίσης των Βαλκανίων, το διαπιστώνουμε στη περίπτωση του Μεσανατολικού, το
ζούμε σε περιπτώσεις κρίσεων στην Αφρική. Η Ένωση δεν μπορεί να μείνει απαθής
παρατηρητής των εξελίξεων, οι οποίες έχουν άμεση επίπτωση στα πολιτικά και
οικονομικά συμφέροντα των κρατών μελών της.

Στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαίος, ο επαναπροσδιορισμός των σχέσεων της

ΕΕ με το ΝΑΤΟ. Η Ένωση δεν είναι ΝΑΤΟ και η ΕΠΑΑ δεν περιορίζεται μόνο στη
δημιουργία στρατιωτικών δυνατοτήτων. Δεν αποτελεί κατά συνέπεια ανταγωνιστή
της Ατλαντικής Συμμαχίας. Αντιθέτως η εμπειρία και τα μέσα που διαθέτει το

ΙΟ

ΝΑΤΟ, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα προσφυγής της ΕΕ σε αυτά προκειμένου να
διεξάγει επιχειρήσεις, καθιστούν σαφές ότι η προστιθέμενη αξία της ευρωπαϊκής
στρατιωτικής συνεισφοράς θα είναι προς το παρόν, κατ’ ανάγκη, συμπληρωματική

ΣΤ
ΗΜ

και περιορισμένη. Οι διαφορές στρατηγικής και αντιλήψεων ΕΕ και ΗΠΑ δεν
εμποδίζουν τις συγκλίσεις σε μια σειρά από άλλα θέματα, που αφορούν το διεθνές
σύστημα. Υπάρχει συμφωνία στην εκτίμηση για την Al Qaeda, τα πυρηνικά του Ιράν,
τη Β. Κορέα. Η έννοια επίσης της «πρόληψης» (και όχι του πρώτου κτυπήματος),
συμπεριλαμβάνεται και στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας. Άρα υπάρχουν
συγκλίσεις που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για κοινή δράση. Η κοινή δράση

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

βέβαια δεν επιβάλλεται μόνο από την κοινή εκτίμηση για τη φύση των απειλών, αλλά
και από τις κοινές αξίες που ενώνουν γενικότερα τον δυτικό κόσμο-δημοκρατία,

ελευθερία, ανθρώπινα δικαιώματα, κράτος δικαίου-καθώς και τα κοινά συμφέροντα.
Η επιτυχής αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, η καταστολή εξεγέρσεων, οι

ειρηνευτικές αποστολές και η οικοδόμηση κρατών (nation-building) βασίζονται σε
ανθρώπινες αξίες και ανθρώπινες ικανότητες και αποτελούν πεδία όπου οι δυνάμεις
των χωρών της Ευρώπης μπορούν να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο.
Η ΕΕ συνεπώς, θα πρέπει να προχωρήσει στην ολοκλήρωση των δικών της

μηχανισμών, στρατιωτικών και μη στρατιωτικών, χωρίς να προφασίζεται, ότι κάθε
ευρωπαϊκή προσπάθεια είναι εκ των προτέρων καταδικασμένη, εάν δεν συνοδεύεται
από την αντίστοιχη «νατοϊκή ανταπόκριση». Μόνο η αναβάθμιση του τομέα άμυνας
και ασφάλειας και των πολιτικών φορέων που συνδέονται με αυτόν μπορεί να
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αντιμετωπίσει τις υφιστάμενες αδυναμίες και να καλύψει το χάσμα που υπάρχει
μεταξύ ικανοτήτων και προσδοκιών στην εφαρμογή των ΕΠΑΑ και της ΚΕΠΠΑ
ώστε να διασφαλιστεί ένα ολοκληρωμένο, συνεκτικό και αποτελεσματικό ευρωπαϊκό

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

σύστημα άμυνας και ασφάλειας ικανό να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις για
ανεξαρτησία και ισότιμη εταιρική σχέση σε παγκόσμια κλίμακα.

Αυτό που προσφέρει η ΕΠΑΑ, και κατ’ επέκταση η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι

ένας εναλλακτικός τρόπος «παραγωγής ασφάλειας». Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι
το ΝΑΤΟ και η ΕΕ είναι δύο διαφορετικοί ως προς το σκοπό, τη φύση και τη

λειτουργία τους Οργανισμοί και ως εκ τούτου η συνεισφορά τους στη διαχείριση των
κρίσεων διαφέρει κατ’ ουσία. Ο ρόλος του ΝΑΤΟ στο τομέα της διαχείρισης των

κρίσεων είναι εκ των πραγμάτων συγκεκριμένος λόγω του έντονα στρατιωτικού
χαρακτήρα του Οργανισμού.

Αντιθέτως, η Ένωση αποτελεί εν δυνάμει τον καταλληλότερο Διεθνή

ΙΟ

Οργανισμό για τη διαχείριση των διεθνών κρίσεων, καθώς διαθέτει ένα ευρύτατο
φάσμα πολιτικών, οικονομικών, στρατιωτικών και διπλωματικών μέσων, ένα θεσμικό

ΣΤ
ΗΜ

πλαίσιο που επιτρέπει τη συντονισμένη δράση της καθώς και ένα πλουσιότατο
πλέγμα εξωτερικών σχέσεων που της παρέχει ουσιαστική (κυρίως οικονομική)
επιρροή στα διεθνή δρώμενα.

Οι προσπάθειες συνεπώς της Ένωσης για τη διαμόρφωση μιας αξιόπιστης
ΕΠΑΑ δεν αποσκοπούν στη δημιουργία ενός «υπολογίσιμου αντιπάλου» των ΗΠΑ
αλλά αποτελούν απαραίτητες ενέργειες προκειμένου η Ένωση αφενός να
προστατεύσει τα συμφέροντά της, κυρίως τα οικονομικά, τα οποία επηρεάζονται σε

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

μεγάλο βαθμό από τις διεθνείς κρίσεις, αφετέρου να αποτελέσει έναν αξιόπιστο
εταίρο της Αμερικής.

Η Ευρώπη είναι αρκετά ισχυρή για να αναμορφώσει την υφιστάμενη διεθνή

συγκυρία όχι όμως τόσο δυνατή για να διαδραματίσει έναν ηγεμονικό ρόλο. Η
Ευρώπη έχει αποκτήσει καλή φήμη στον αναπτυσσόμενο κόσμο σε αντίθεση με τις

ΗΠΑ ενώ αρκετές από τις εστίες έντασης είναι κοντά στα σύνορά της. Το γεγονός

αυτό προσδίδει στην ΕΕ ένα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των Αμερικανών και της
παρέχει τη δυνατότητα οικοδόμησης σχέσεων εμπιστοσύνης με τις ταραγμένες

περιοχές της περιφέρειάς της και καλύτερη κατανόηση των γενεσιουργών αιτιών των
διαφόρων συγκρούσεων.

Προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαμορφώσει, εξηγήσει και
υπερασπιστεί μία πρακτική και λειτουργική εναλλακτική προσέγγιση στην
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αμερικανική θεώρηση των διεθνών σχέσεων απαιτείται η ανάπτυξη μιας ισχυρής
ΚΕΠΠΑ και ΕΠΑΑ. Η κεντρική ιδέα της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και
Πολιτικής Ασφάλειας και της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας είναι

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ

συνιστά την καλύτερη βάση για κοινή δράση.

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

ότι είμαστε δυνατότεροι όταν ενεργούμε από κοινού. Η κοινή εκτίμηση των απειλών
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ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΙΟ

ΣΤ
ΗΜ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Έτος Ιστορία της Διεύρυνσης

1973

Δανία
Ιρλανδία
Ηνωμένο Βασίλειο

1981

Ελλάδα

1986

Πορτογαλία
Ισπανία

ΙΟ

1957

Βέλγιο
Γαλλία
Γερμανία
Ιταλία
Λουξεμβούργο
Ολλανδία

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

Α. ΠΙΝΑΚΕΣ

No.

6

9

10
12

2004

Κύπρος
Τσεχία
Σλοβακία
Εσθονία
Λετονία
Λιθουανία
Πολωνία
Ουγγαρία
Μάλτα
Σλοβενία

25

Βουλγαρία
Ρουμανία

27

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

ΣΤ
ΗΜ

1995

Αυστρία
Φινλανδία
Σουηδία

2007
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15

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Ημερ/νια

1994

ΕΕ και ΝΑΤΟ

ΕΕ και όχι στο
ΝΑΤΟ
Γαλλία,
Γερμανία, Ιρλανδία
Ιταλία,
Ισπανία,
Ηνωμένο
Βασίλειο,
Πορτογαλία,
Βέλγιο,
Ολλανδία,
Λουξεμβούργο, Δανία,
Ελλάδα
Γαλλία,
Γερμανία, Ιρλανδία,
Ιταλία,
Ισπανία, Αυστρία,
Ηνωμένο
Βασίλειο, Φινλανδία,
Πορτογαλία,
Βέλγιο, Σουηδία
Ολλανδία,
Λουξεμβούργο, Δανία,
Ελλάδα
Τα
ανωτέρω
και Ιρλανδία,
Πολωνία,
Ουγγαρία, Αυστρία,
Τσεχία,
Λετονία, Φινλανδία,
Λιθουανία,
Εσθονία, Σουηδία,
Σλοβενία, Σλοβακία.
Μάλτα, Κύπρος
Τα
ανωτέρω
και Ιρλανδία,
Βουλγαρία, Ρουμανία
Αυστρία,
Φινλανδία,
Σουηδία,
Μάλτα, Κύπρος

%*

92%

73%

2004

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

2007

ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ

1995

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑΤΟ

76%

84%

* Ποσοστό κρατών-μελών της ΕΕ που είναι και μέλη του ΝΑΤΟ
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ΝΑΤΟ και όχι
στην ΕΕ
Ισλανδία,
Τουρκία,
Νορβηγία

Ισλανδία,
Τουρκία,
Νορβηγία, (από
το 1999 Τσεχία,
Ουγγαρία,
Πολωνία.
Ισλανδία,
Τουρκία,
Νορβηγία,
Βουλγαρία,
Ρουμανία
Ισλανδία,
Τουρκία,
Νορβηγία

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Στρατιωτικές Δυνάμεις ΝΑΤΟ/ΕΕ

REGULAR FORCES

ΧΩΡΑ

RESERVES

Αυστρία (ΕΕ)

39,900

66,00

Βέλγιο (NATO/ΕΕ)
Βουλγαρία (NATO/ΕΕ)

33,650
42,470

86,000
300,000

Καναδάς (NATO)

59,500

37,400

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΕ)

10,000

60,000

Τσεχία (NATO/ΕΕ)
Δανία (NATO/ΕΕ) *

22,350
19,900

N/A
82,900

3,955

32,700

Φινλανδία (ΕΕ)
Γαλλία (NATO/ΕΕ)

28,300
24,1095

35,000
21,650

Γερμανία (NATO/ΕΕ)

260,133

330,450

ΕΛΛΑΔΑ (NATO/ΕΕ)
Ουγγαρία (NATO/ΕΕ)

152,000
31,000

256,000
44,000

ΙΟ

Εσθονία (NATO/ΕΕ)

Ισλανδία (NATO) **

Λετονία (NATO/ΕΕ)

Λιθουανία (NATO/ΕΕ)
Λουξεμβούργο (NATO/ΕΕ)
Μάλτα (ΕΕ)
Ολλανδία (NATO/ΕΕ)
Νορβηγία (NATO)
Πολωνία (NATO/ΕΕ)

-

-

10,470
189,000

14,875
56,500

ΣΤ
ΗΜ

Ιρλανδία (ΕΕ)
Ιταλία (NATO/ΕΕ)

2,760

11,200

11,910
900

8,000
-

2,140

-

45,900
24,850

32,200
210,400

131,100

230,000

Πορτογαλία (NATO/ΕΕ)
Ρουμανία (NATO/ΕΕ)

42,640
87,200

211,000
104,000

Σλοβακία (NATO/ΕΕ)

17,960

20,000

6,500
137,705

20,000
319,000

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

Σλοβενία (NATO/ΕΕ)
Ισπανία (NATO/ΕΕ)
Σουηδία (ΕΕ)

Τουρκία (NATO)
Ηνωμένο Βασίλειο (NATO/ΕΕ)
ΗΠΑ(NATO)

* Η Δανία έχει αποχωρήσει
** Η Ισλανδία δεν έχει δυνάμεις

από

τις

27,600

260,000

508,600
177,760

660,000
201,650

1,506,220

956,200

δραστηριότητες
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ασφάλειας

και

άμυνας

της

ΕΕ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

2002

2003

Αυστρία *

1,532

1,958

Βέλγιο
Βουλγαρία

3,147
-

3,875
-

Καναδάς **

8,526

10,094

-

-

Τσεχία

1,480

1,860

Δανία
Εσθονία

2,694
-

3,199
-

ΧΩΡΑ

Εκατ. Δολ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΟΥ *

1,847

2,300

Γαλλία
Γερμανία

36,404
29,333

45,918
35,055

ΕΛΛΑΔΑ

4,560

4,812

Ουγγαρία
Ιρλανδία *

1,084
673

1,402
803

24,363
-

Ιταλία

Λουξεμβούργο
Μάλτα *
Ολλανδία
Νορβηγία **
Πολωνία
Πορτογαλία
Ρουμανία
Σλοβακία
Σλοβενία
Ισπανία
Σουηδία *
Ηνωμένο Βασίλειο
ΗΠΑ **

2006

2,222

2,480

2,522

4,282
621

4,209
667

4,427
712

11,492

13,204

15,227

274

274

274

1,984

2,231

2,511

3,579
183

3,468
204

3,950
237

2,484

2,688

2,795

52,909
38,054

54,002
37,775

5,960

6,752

7,287

1,533
907

1,596
960

1,299
1,086

30,242

34,116

33,527

30,635

-

310
310

201
305

278
356

154

198

235

244

254

6,729

8,356

52
9,376

53
9,567

53
9,904

4,066

4,518

4,887

4,885

5,201

3,574
1,960

3,968
2,364

4,621
2,848

5,536
3,143

6,235
3,080

-

-

1,530

1,976

2,291

-

-

723
493

823
514

963
623

8,997

10,808

12,661

13,054

14,416

4,584

5,100

5,394

5,856

6,048

8,033

9,030

9,390

10,301

10,936

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

Turkey **

2005

53,007
38,007

ΣΤ
ΗΜ

Λετονία
Λιθουανία

2004

ΙΟ

Φινλανδία *

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

Αμυντικές δαπάνες από τα μέλη του ΝΑΤΟ και της ΕΕ

37,770

43,143

49,557

55,317

55,138

356,720

415,223

464,676

503,353

511,053
Πηγή: NATO

* Κράτος μέλος της ΕΕ μόνο
** Μέλος του ΝΑΤΟ μόνο
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ 2004
ΔΑΠΑΝΕΣ
σε εκατ. δολάρια

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

ΧΩΡΕΣ

455.908
62.539
61.900
51.698
49.618
45.151
37.790
30.537
20.910
19.647
16.398
14.310
12.588
11.418
10.115
9.682
9.607
9.232
7.553
7.519

ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ

ΗΠΑ
ΚΙΝΑ
ΡΩΣΙΑ
ΓΑΛΛΙΑ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΙΑΠΩΝΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
ΙΝΔΙΑ
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΚΑΝΑΔΑΣ
ΤΟΥΡΚΙΑ
ΙΣΡΑΗΛ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ
ΤΑΪΒΑΝ

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

ΝΑΤΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΝΑΤΟ
ΕΕ 25
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ και ΒΟΡΙΑ
ΑΦΡΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ και ΝΟΤΙΑ ΑΣΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ και
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ και
ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ
ΥΠΟΣΑΧΑΡΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ

702.684
235.358
229.907
59.647
29.299
180.496
25.659
8.694
Πηγή: NATO και ΕΕ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6

1994

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

ΟΙ ΔΕΚΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΧΩΡΑ

Lockheed
McDonnell Douglas
General Motors
Martin Marietta
British Aerospace
Raytheon
Northrop
Thomson S.A.
United Technologies
Boeing

ΗΠΑ
ΗΠΑ
ΗΠΑ
ΗΠΑ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΗΠΑ
ΗΠΑ
ΓΑΛΛΙΑ
ΗΠΑ
ΗΠΑ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΠΛΩΝ
σε εκατ. δολάρια
10.070
9.050
6.900
6.500
5.950
4.500
4.480
4.240
4.200
3.800

ΗΠΑ
ΗΠΑ
ΗΠΑ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΗΠΑ
ΗΠΑ
ΓΑΛΛΙΑ
ΕΥΡΩΠΗ
ΗΠΑ
ΙΤΑΛΙΑ

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

ΣΤ
ΗΜ

Lockheed Martin
Boeing
Northrop
BAE Systems
Raytheon
General Dynamics
Thales
EADS
United Technologies
Finmeccanica

ΙΟ

2005
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24.910
24.370
22.720
15.760
15.450
13.100
8.350
8.010
6.210
5.290

Πηγή: IISS, The Military Balance 2005-2006

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 7
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Πηγή: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΤΙΤΛΟΣ V
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Άρθρο 11

1. Η Ένωση καθορίζει και εφαρμόζει μια κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική
ασφαλείας η οποία καλύπτει όλους τους τομείς της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής
ασφαλείας και της οποίας στόχοι είναι:

-

ΙΟ

-

η διαφύλαξη των κοινών αξιών, των θεμελιωδών συμφερόντων, της ανεξαρτησίας
και της ακεραιότητας της Ένωσης σύμφωνα με τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη
των Ηνωμένων Εθνών,
η ενίσχυση της ασφαλείας της Ένωσης υπό όλες τις μορφές της,
η διατήρηση της ειρήνης και η ενίσχυση της διεθνούς ασφαλείας, σύμφωνα με τις
αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και σύμφωνα με τις
αρχές της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι και τους στόχους του Χάρτη των
Παρισίων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν τα εξωτερικά σύνορα,
η προώθηση της διεθνούς συνεργασίας,
η ανάπτυξη και η εδραίωση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, καθώς και ο
σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών.

ΣΤ
ΗΜ

-

2. Τα κράτη μέλη υποστηρίζουν ενεργά και ανεπιφυλάκτως την κοινή εξωτερική
πολιτική και πολιτική ασφαλείας της Ένωσης, με πνεύμα πίστης και αμοιβαίας
αλληλεγγύης.

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

Τα κράτη μέλη εργάζονται ομού για την ενίσχυση και ανάπτυξη της αμοιβαίας πολιτικής
τους αλληλεγγύης. Απέχουν από κάθε δράση αντίθετη προς τα συμφέροντα της Ένωσης
ή ικανή να θίξει την αποτελεσματικότητά της ως συνεκτικής δύναμης στις διεθνείς
σχέσεις.
Το
Συμβούλιο μεριμνά για την τήρηση αυτών των αρχών
Άρθρο 12

Η Ένωση επιδιώκει τους στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 11:

-

-

καθορίζοντας τις αρχές και τους γενικούς προσανατολισμούς για την κοινή
εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας,
αποφασίζοντας για κοινές στρατηγικές,
υιοθετώντας κοινές δράσεις,
υιοθετώντας κοινές θέσεις,
ενισχύοντας τη συστηματική συνεργασία μεταξύ κρατών μελών για την άσκηση
της πολιτικής τους.

Άρθρο 13
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1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθορίζει τις αρχές και τους γενικούς προσανατολισμούς
της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των
θεμάτων που έχουν συνέπειες στην άμυνα.

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

2. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίζει για κοινές στρατηγικές οι οποίες θα
εφαρμόζονται από την Ένωση, στους τομείς στους οποίους τα κράτη μέλη έχουν
σημαντικά κοινά συμφέροντα.
Οι κοινές στρατηγικές καθορίζουν τους στόχους τους, τη διάρκειά τους και τα μέσα που
πρέπει να παρέχονται από την Ένωση και τα κράτη μέλη.

3. Το Συμβούλιο λαμβάνει τις απαραίτητες αποφάσεις για τον καθορισμό και την
εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας βάσει των γενικών
προσανατολισμών που καθορίζει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
Το Συμβούλιο συνιστά κοινές στρατηγικές στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τις εφαρμόζει,
ιδίως υιοθετώντας κοινές δράσεις και κοινές θέσεις.

ΙΟ

Το Συμβούλιο μεριμνά για την ενότητα, τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα της
δράσης της Ένωσης.
Άρθρο 14

ΣΤ
ΗΜ

1. Το Συμβούλιο υιοθετεί κοινές δράσεις. Οι κοινές δράσεις αντιμετωπίζουν ειδικές
καταστάσεις όταν κρίνεται ότι απαιτείται επιχειρησιακή δράση εκ μέρους της Ένωσης.
Προσδιορίζουν τους στόχους τους, το πεδίο εφαρμογής τους, τα μέσα που πρέπει να
τεθούν στη διάθεση της Ένωσης, τις προϋποθέσεις εφαρμογής τους και, εφόσον είναι
απαραίτητο, τη διάρκειά τους.
2. Σε περίπτωση αλλαγής των περιστάσεων με σαφή επίπτωση στο θέμα το οποίο
αποτελεί αντικείμενο κοινής δράσης, το Συμβούλιο αναθεωρεί τις αρχές και τους στόχους
αυτής της δράσης και λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις. Η κοινή δράση εξακολουθεί να
ισχύει ενόσω το Συμβούλιο δεν έχει αποφασίσει.

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

3. Οι κοινές δράσεις δεσμεύουν τα κράτη μέλη όσον αφορά τις θέσεις που υιοθετούν και
τη διεξαγωγή της δράσης τους.

4. Το Συμβούλιο μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να του υποβάλει οιεσδήποτε
προτάσεις ενδείκνυνται όσον αφορά την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική
ασφάλειας για να εξασφαλίσει την εφαρμογή μιας κοινής δράσης.

5. Κάθε θέση ή δράση κατ' ιδίαν κράτους μέλους η οποία σχεδιάζεται στα πλαίσια
κοινής δράσης, γνωστοποιείται μέσα σε προθεσμίες οι οποίες επιτρέπουν, εάν είναι
αναγκαίο, προηγούμενη συνεννόηση στα πλαίσια του Συμβουλίου. Η υποχρέωση της
προηγούμενης ενημέρωσης δεν εφαρμόζεται στα μέτρα που αποτελούν απλή μεταφορά,
σε εθνικό επίπεδο, των αποφάσεων του Συμβουλίου.

6. Σε περίπτωση επιτακτικής ανάγκης που οφείλεται σε μεταβολή της κατάστασης και
ελλείψει αποφάσεως του Συμβουλίου, τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν, επειγόντως, τα
μέτρα που επιβάλλονται στα πλαίσια των γενικών στόχων της κοινής δράσης. Το
αφορώμενο κράτος μέλος ενημερώνει αμέσως το Συμβούλιο για τα ληφθέντα μέτρα.
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7. Σε περίπτωση σοβαρών δυσχερειών κατά την εφαρμογή μιας κοινής δράσης, ένα
κράτος μέλος προσφεύγει στο Συμβούλιο το οποίο τις συζητά και αναζητεί τις
κατάλληλες λύσεις. Οι λύσεις αυτές δεν μπορούν να αντιβαίνουν προς τους στόχους της
κοινής δράσης ούτε να βλάπτουν την αποτελεσματικότητά της.

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

Άρθρο 15

Το Συμβούλιο υιοθετεί κοινές θέσεις. Οι κοινές θέσεις καθορίζουν τη στάση της Ένωσης
επί συγκεκριμένου ζητήματος γεωγραφικής ή θεματικής φύσεως. Τα κράτη μέλη
μεριμνούν ώστε οι εθνικές τους πολιτικές να συνάδουν προς τις κοινές θέσεις.
Άρθρο 16

Τα κράτη μέλη αλληλοενημερώνονται και συνεννοούνται μεταξύ τους στα πλαίσια του
Συμβουλίου για κάθε ζήτημα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας που
παρουσιάζει γενικό ενδιαφέρον, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η επιρροή της Ένωσης
ασκείται με τον αποτελεσματικότερο τρόπο μέσω συντονισμένης και συγκλίνουσας
δράσης.

ΙΟ

Άρθρο 17(3)

ΣΤ
ΗΜ

1. Η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας περιλαμβάνει το σύνολο των
θεμάτων που αφορούν την ασφάλεια της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της
προοδευτικής διαμόρφωσης κοινής αμυντικής πολιτικής, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει
σε κοινή άμυνα, εφόσον το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το αποφασίσει. Στην περίπτωση αυτή,
συστήνει στα κράτη μέλη την υιοθέτηση μιας τέτοιας απόφασης, σύμφωνα με τους
αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανόνες.

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

Η πολιτική της Ένωσης κατά την έννοια του παρόντος άρθρου δεν θίγει την
ιδιαιτερότητα της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας ορισμένων κρατών μελών και σέβεται
τις υποχρεώσεις που απορρέουν για ορισμένα κράτη μέλη τα οποία θεωρούν ότι η κοινή
τους άμυνα υλοποιείται στα πλαίσια της Οργάνωσης της Συνθήκης του Βορείου
Ατλαντικού (ΝΑΤΟ), δυνάμει της συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού, και συμβιβάζεται
με την κοινή πολιτική ασφαλείας και άμυνας που διαμορφώνεται μέσα στο πλαίσιο αυτό.
Η προοδευτική διαμόρφωση κοινής αμυντικής πολιτικής υποστηρίζεται, όπως τα κράτη
μέλη το κρίνουν πρόσφορο, με τη συνεργασία τους στον τομέα των εξοπλισμών.

2. Τα θέματα τα οποία μνημονεύει το παρόν άρθρο περιλαμβάνουν τις ανθρωπιστικές
αποστολές και τις αποστολές διάσωσης, τις αποστολές της διατήρησης της ειρήνης, της
επέμβασης μαχίμων δυνάμεων στη διαχείριση των κρίσεων, καθώς και την
αποκατάσταση της ειρήνης.

3. Οι αναφερόμενες στο παρόν άρθρο αποφάσεις που έχουν συνέπειες στον τομέα της
άμυνας, λαμβάνονται με την επιφύλαξη των πολιτικών και των υποχρεώσεων που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο.

4. Το παρόν άρθρο δεν εμποδίζει την ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας μεταξύ δύο ή
περισσότερων κρατών μελών, σε διμερές επίπεδο, στα πλαίσια της Δυτικοευρωπαϊκής
Ένωσης (ΔΕΕ) και του ΝΑΤΟ, στο βαθμό που αυτή η συνεργασία δεν αντιβαίνει στη
συνεργασία που προβλέπεται στον παρόντα τίτλο ούτε την εμποδίζει.
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5. Για την προώθηση των στόχων του παρόντος άρθρου, οι διατάξεις του θα
επανεξεταστούν σύμφωνα με το άρθρο 48.
Άρθρο 18

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

1. Η Προεδρία εκπροσωπεί την Ένωση στα θέματα που υπάγονται στην κοινή
εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας.
2. Η Προεδρία έχει την ευθύνη της εφαρμογής των αποφάσεων που λαμβάνονται
δυνάμει του παρόντος τίτλου· μ' αυτή της την ιδιότητα εκφράζει καταρχήν τη θέση της
Ένωσης στους διεθνείς οργανισμούς και στις διεθνείς διασκέψεις.
3. Η Προεδρία επικουρείται από τον γενικό γραμματέα του Συμβουλίου, ο οποίος ασκεί
τα καθήκοντα του ύπατου εκπροσώπου για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική
ασφάλειας.

4. Η Επιτροπή συμπράττει πλήρως στα καθήκοντα που αναφέρονται στις παραγράφους
1 και 2. Η Προεδρία επικουρείται εάν είναι αναγκαίο στα καθήκοντα αυτά από το κράτος
μέλος που θα ασκήσει την επόμενη Προεδρία.

ΙΟ

5. Το Συμβούλιο δύναται, όταν το κρίνει απαραίτητο, να διορίζει ειδικό εντεταλμένο για
συγκεκριμένα θέματα πολιτικής.

ΣΤ
ΗΜ

Άρθρο 19

1. Τα κράτη μέλη συντονίζουν τη δράση τους στα πλαίσια των διεθνών οργανισμών και
στις διεθνείς διασκέψεις και υποστηρίζουν, στα πλαίσια αυτά, τις κοινές θέσεις.
Στους διεθνείς οργανισμούς και στις διεθνείς διασκέψεις στις οποίες δεν συμμετέχουν
όλα τα κράτη μέλη, τα κράτη που συμμετέχουν υποστηρίζουν τις κοινές θέσεις.

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 και του άρθρου 14 παράγραφος 3, τα κράτη
μέλη που εκπροσωπούνται σε διεθνείς οργανισμούς ή διεθνείς διασκέψεις όπου δεν
συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη, τηρούν ενήμερα τα κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν
για κάθε ζήτημα κοινού ενδιαφέροντος.

Όσα κράτη μέλη είναι επίσης μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θα
συνεννοούνται μεταξύ τους και θα τηρούν πλήρως ενήμερα τα άλλα κράτη μέλη. Όσα
κράτη μέλη είναι μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας φροντίζουν, κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων τους, να υπερασπίζονται τις θέσεις και τα συμφέροντα της
Ένωσης, με την επιφύλαξη των ευθυνών τους δυνάμει των διατάξεων του Καταστατικού
Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.
Άρθρο 20

Οι διπλωματικές και προξενικές αποστολές των κρατών μελών και οι αντιπροσωπείες της
Επιτροπής σε τρίτες χώρες και σε διεθνείς διασκέψεις, καθώς και οι αντιπροσωπείες τους
σε διεθνείς οργανισμούς, συνεργάζονται προκειμένου να εξασφαλίζεται η τήρηση και η
εφαρμογή των κοινών θέσεων και των κοινών δράσεων που έχει υιοθετήσει το
Συμβούλιο.
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Οι ανωτέρω εντείνουν τη συνεργασία τους ανταλλάσσοντας πληροφορίες, προβαίνοντας
σε κοινές αξιολογήσεις και συμβάλλοντας στην εφαρμογή των διατάξεων που
αναφέρονται στο άρθρο 20 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

Άρθρο 21
Η Προεδρία ζητά τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις κύριες πτυχές
και τις βασικές επιλογές της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και
μεριμνά ώστε να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι απόψεις του. Το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ενημερώνεται τακτικά από την Προεδρία και την Επιτροπή για τις εξελίξεις
της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας της Ένωσης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να απευθύνει ερωτήσεις ή να διατυπώνει συστάσεις
προς το Συμβούλιο. Διεξάγει κάθε χρόνο συζήτηση για την πρόοδο που έχει σημειωθεί
στην εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας.
Άρθρο 22

ΙΟ

1. Κάθε κράτος μέλος ή η Επιτροπή μπορούν να προσφεύγουν στο Συμβούλιο για κάθε
θέμα που αφορά την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας και να
υποβάλλουν προτάσεις στο Συμβούλιο.

Άρθρο 23(4)

ΣΤ
ΗΜ

2. Στις περιπτώσεις που απαιτείται ταχεία λήψη αποφάσεως, η Προεδρία συγκαλεί, είτε
αυτεπαγγέλτως είτε μετά από σχετική αίτηση της Επιτροπής ή ενός κράτους μέλους,
έκτακτη σύνοδο του Συμβουλίου, εντός προθεσμίας σαράντα οκτώ ωρών ή, σε
περίπτωση απόλυτης ανάγκης, εντός βραχύτερου διαστήματος.

1. Οι αποφάσεις δυνάμει του παρόντος τίτλου λαμβάνονται ομοφώνως από το
Συμβούλιο. Οι αποχές μελών τα οποία είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται δεν
εμποδίζουν την θέσπιση αυτών των αποφάσεων.

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

Σε περίπτωση αποχής κατά τη διεξαγωγή ψηφοφορίας, ένα μέλος του Συμβουλίου
δύναται να συνοδεύσει την αποχή του με τυπική δήλωση, σύμφωνα με το παρόν εδάφιο.
Σ' αυτή την περίπτωση, δεν υποχρεούται να εφαρμόσει την απόφαση, αλλά αποδέχεται
ότι η απόφαση δεσμεύει την Ένωση. Εκφράζοντας πνεύμα αμοιβαίας αλληλεγγύης, το εν
λόγω κράτος μέλος απέχει από οποιαδήποτε δράση, η οποία ενδέχεται να αντιτίθεται ή να
εμποδίζει τη δράση της Ένωσης που βασίζεται σ' αυτή την απόφαση, ενώ τα άλλα κράτη
μέλη σέβονται τη θέση του. Εάν τα μέλη του Συμβουλίου που συνόδευσαν την αποχή
τους με τέτοια δήλωση αντιπροσωπεύουν πλέον του ενός τρίτου των ψήφων που
σταθμίζονται σύμφωνα με το άρθρο 205 παράγραφος 2 της συνθήκης για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η απόφαση δεν υιοθετείται.
2. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της παραγράφου 1, το Συμβούλιο αποφασίζει με
ειδική πλειοψηφία:
-

-

όταν υιοθετεί κοινές δράσεις, κοινές θέσεις ή λαμβάνει οποιαδήποτε άλλη
απόφαση βάσει κοινής στρατηγικής,
όταν υιοθετεί απόφαση που προβλέπει την εφαρμογή κοινής δράσης ή κοινής
θέσης,
όταν διορίζει ειδικό εντεταλμένο σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 5.
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ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

Αν μέλος του Συμβουλίου δηλώσει ότι, για σημαντικούς και δεδηλωμένους λόγους
εθνικής πολιτικής, προτίθεται να αντιταχθεί στην θέσπιση απόφασης η οποία πρόκειται
να ληφθεί με ειδική πλειοψηφία, δεν διεξάγεται ψηφοφορία. Το Συμβούλιο δύναται, με
ειδική πλειοψηφία, να ζητήσει την παραπομπή του θέματος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο,
ώστε να ληφθεί ομοφώνως απόφαση.
Οι ψήφοι των μελών του Συμβουλίου σταθμίζονται σύμφωνα με το άρθρο 205
παράγραφος 2 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Για την
θέσπισή τους, οι αποφάσεις απαιτούν τουλάχιστον 62 ψήφους υπέρ, που περιλαμβάνουν
τις ψήφους τουλάχιστον δέκα μελών(5).

Η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει για αποφάσεις με στρατιωτικές συνέπειες ή με
συνέπειες στην άμυνα.
3. Όσον αφορά τα διαδικαστικά θέματα, το Συμβούλιο αποφασίζει με την πλειοψηφία
των μελών του.
Άρθρο 24(6)

ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ

1. Όταν είναι αναγκαίο να συναφθεί συμφωνία με ένα ή περισσότερα κράτη ή διεθνείς
οργανισμούς κατ' εφαρμογή του παρόντος τίτλου, το Συμβούλιο δύναται να
εξουσιοδοτήσει την Προεδρία, επικουρούμενη, κατά περίπτωση, από την Επιτροπή, να
αρχίσει εν προκειμένω διαπραγματεύσεις. Οι συμφωνίες αυτές συνάπτονται από το
Συμβούλιο μετά από σύσταση της Προεδρίας.
2. Το Συμβούλιο αποφασίζει ομοφώνως όταν η συμφωνία αφορά θέμα ως προς το οποίο
απαιτείται ομοφωνία για τη λήψη εσωτερικών αποφάσεων.

3. Όταν η συμφωνία αποσκοπεί να θέσει σε εφαρμογή κοινή δράση ή κοινή θέση, το
Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και σε θέματα που εμπίπτουν στον
τίτλο VI. Όταν η συμφωνία αφορά θέμα ως προς το οποίο απαιτείται ειδική πλειοψηφία
για τη λήψη εσωτερικών αποφάσεων ή μέτρων, το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική
πλειοψηφία σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 3.
5. Ένα κράτος μέλος του οποίου ο αντιπρόσωπος δηλώνει στο Συμβούλιο ότι στο
κράτος του πρέπει να πληρωθούν συγκεκριμένες συνταγματικές επιταγές, δεν δεσμεύεται
από τη συμφωνία αυτή. Τα άλλα μέλη του Συμβουλίου μπορεί να συμφωνήσουν ότι η
συμφωνία θα εφαρμοσθεί εντούτοις προσωρινά.
6. Οι συμφωνίες που συνάπτονται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο
παρόν άρθρο δεσμεύουν τα όργανα της Ένωσης.
Άρθρο 25(7)

Με την επιφύλαξη του άρθρου 207 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, μια επιτροπή πολιτικής και ασφαλείας παρακολουθεί τη διεθνή κατάσταση
στους τομείς που εμπίπτουν στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας και
συμβάλλει στον καθορισμό των πολιτικών διατυπώνοντας γνώμες απευθυνόμενες στο
Συμβούλιο, είτε μετά από αίτηση του Συμβουλίου είτε με δική της πρωτοβουλία. Η εν
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λόγω επιτροπή εποπτεύει επίσης την εφαρμογή των συμπεφωνημένων πολιτικών, με την
επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της Προεδρίας και της Επιτροπής.

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

Στα πλαίσια του παρόντος τίτλου, η εν λόγω επιτροπή ασκεί, υπό την ευθύνη του
Συμβουλίου, τον πολιτικό έλεγχο και τη στρατηγική διεύθυνση των επιχειρήσεων
διαχείρισης κρίσεων.

Το Συμβούλιο δύναται, για τους σκοπούς των επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων και για
τη διάρκειά τους, όπως προσδιορίζονται από το Συμβούλιο, να εξουσιοδοτεί την εν λόγω
επιτροπή να λαμβάνει τις προσήκουσες αποφάσεις που αφορούν τον πολιτικό έλεγχο και
τη στρατηγική διεύθυνση της επιχείρησης, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 47
Άρθρο 26

ΙΟ

Ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου, ύπατος εκπρόσωπος για την κοινή εξωτερική
πολιτική και πολιτική ασφάλειας, επικουρεί το Συμβούλιο σε θέματα που υπάγονται στην
κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, συμβάλλοντας ιδίως στη διατύπωση,
την προπαρασκευή και την εφαρμογή αποφάσεων πολιτικής, και, όπου απαιτείται,
ενεργώντας εξ ονόματος του Συμβουλίου κατ' αίτηση της Προεδρίας, διεξάγοντας
πολιτικό διάλογο με τρίτους.
Άρθρο 27

Άρθρο 27 Α(8)

ΣΤ
ΗΜ

Η Επιτροπή συμπράττει πλήρως στις εργασίες του τομέα της κοινής εξωτερικής
πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας.

1. Η ενισχυμένη συνεργασία σε έναν από τους τομείς που αναφέρονται στον παρόντα
τίτλο σκοπό έχει να διαφυλάξει τις αξίες και να υπηρετήσει τα συμφέροντα της Ένωσης
στο σύνολό της, εδραιώνοντας την ταυτότητά της ως συνεκτικής δύναμης στη διεθνή
σκηνή. Μια τέτοια συνεργασία σέβεται:
τις αρχές, τους στόχους, τους γενικούς προσανατολισμούς και τη συνοχή της
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, καθώς και τις αποφάσεις οι οποίες
λαμβάνονται στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής,
τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και
τη συνοχή μεταξύ του συνόλου των πολιτικών της Ένωσης και της εξωτερικής
δράσης της.

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

-

-

2. Τα άρθρα 11 έως 27 και τα άρθρα 27 Β έως 28 εφαρμόζονται στην ενισχυμένη
συνεργασία, η οποία προβλέπεται στο παρόν άρθρο, εκτός αν άλλως ορίζεται στο άρθρο
27 Γ και στα άρθρα 43 έως 45.
Άρθρο 27 Β(9)

Η ενισχυμένη συνεργασία δυνάμει του παρόντος τίτλου αφορά την εφαρμογή κοινής
δράσης ή κοινής θέσης. Δεν μπορεί να αφορά θέματα που έχουν στρατιωτικές συνέπειες
ή συνέπειες στον τομέα της άμυνας.
Άρθρο 27 Γ(10)
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Τα κράτη μέλη τα οποία προτίθενται να καθιερώσουν μεταξύ τους ενισχυμένη
συνεργασία βάσει του άρθρου 27 Β απευθύνουν σχετική αίτηση προς το Συμβούλιο.

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

Η αίτηση διαβιβάζεται στην Επιτροπή και, προς ενημέρωση, στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή δίνει τη γνώμη της, ιδίως σχετικά με τη συνοχή της
σχεδιαζόμενης ενισχυμένης συνεργασίας με τις πολιτικές της Ένωσης. Η εξουσιοδότηση
παρέχεται από το Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει, σύμφωνα με το άρθρο 23
παράγραφος 2 δεύτερο και τρίτο εδάφιο, τηρουμένων των άρθρων 43 έως 45.
Άρθρο 27 Δ(11)

Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της Προεδρίας και της Επιτροπής, ο γενικός
γραμματέας του Συμβουλίου, ύπατος εκπρόσωπος για θέματα κοινής εξωτερικής
πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, μεριμνά ιδίως ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
όλα τα μέλη του Συμβουλίου να ενημερώνονται πλήρως σχετικά με την εφαρμογή της
ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής
ασφαλείας.
Άρθρο 27 Ε(12)

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ

Κάθε κράτος μέλος, το οποίο επιθυμεί να συμμετάσχει σε ενισχυμένη συνεργασία, η
οποία καθιερώνεται βάσει του άρθρου 27 Γ, κοινοποιεί την πρόθεσή του στο Συμβούλιο
και ενημερώνει την Επιτροπή. Η Επιτροπή διαβιβάζει γνώμη στο Συμβούλιο, εντός
προθεσμίας τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης. Εντός
προθεσμίας τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης, το
Συμβούλιο αποφασίζει σχετικά με το αίτημα καθώς και σχετικά με ενδεχόμενες ειδικές
διατάξεις που τυχόν κρίνει αναγκαίες. Η απόφαση λογίζεται εγκριθείσα, εκτός αν το
Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία, αποφασίσει, εντός της ιδίας προθεσμίας να παραμείνει
εκκρεμές το αίτημα· στην περίπτωση αυτή, το Συμβούλιο αιτιολογεί την απόφασή του
και τάσσει προθεσμία για την επανεξέτασή της.
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.
Ως ειδική πλειοψηφία ορίζεται η αυτή αναλογία των σταθμισμένων ψήφων και η αυτή
αναλογία του αριθμού των αφορωμένων μελών του Συμβουλίου, όπως καθορίζονται στο
άρθρο 23 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο.
Άρθρο 28

1. Τα άρθρα 189, 190, 196 έως 199, 203, 204, 206 έως 209, 213 έως 219, 255 και 290
της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, εφαρμόζονται στις διατάξεις
σχετικά με τους τομείς που αποτελούν το αντικείμενο του παρόντος τίτλου.

2. Οι διοικητικές δαπάνες τις οποίες συνεπάγονται για τα όργανα οι διατάξεις σχετικά
με τους τομείς που αποτελούν το αντικείμενο του παρόντος τίτλου, βαρύνουν τον
προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
3. Οι λειτουργικές δαπάνες τις οποίες συνεπάγεται η εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων,
βαρύνουν επίσης τον προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πλην των δαπανών
που οφείλονται σε ενέργειες που έχουν στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στην άμυνα
και των περιπτώσεων όπου το Συμβούλιο λαμβάνει ομόφωνα διαφορετική απόφαση.

Στις περιπτώσεις που οι δαπάνες δεν καταλογίζονται στον προϋπολογισμό των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αυτές βαρύνουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με την κλείδα
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4.

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, εκτός εάν το Συμβούλιο λάβει ομόφωνα διαφορετική
απόφαση. Όσον αφορά τις δαπάνες που οφείλονται σε ενέργειες που έχουν στρατιωτικές
συνέπειες ή συνέπειες στην άμυνα, τα κράτη μέλη οι αντιπρόσωποι των οποίων στο
Συμβούλιο, προέβησαν σε τυπική δήλωση δυνάμει του άρθρου 23 παράγραφος 1 δεύτερο
εδάφιο, δεν υποχρεούνται να συμβάλουν στην χρηματοδότησή τους.
Στις δαπάνες που βαρύνουν τον προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
εφαρμόζεται η διαδικασία του προϋπολογισμού που ορίζεται στη συνθήκη για
την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Άρθρο το οποίο τροποποιήθηκε από τη συνθήκη της Νίκαιας.
'Άρθρο το οποίο τροποποιήθηκε από τη συνθήκη της Νίκαιας.
Αυτό το εδάφιο τροποποιήθηκε την 1η Ιανουαρίου 2005, σύμφωνα με το
πρωτόκολλο για τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(6) 'Άρθρο το οποίο τροποποιήθηκε από τη συνθήκη της Νίκαιας.
(7) Άρθρο το οποίο τροποποιήθηκε από τη συνθήκη της Νίκαιας.
(8) Άρθρο το οποίο παρεμβάλλεται από τη συνθήκη της Νίκαιας.
(9) Άρθρο το οποίο παρεμβάλλεται από τη συνθήκη της Νίκαιας.
(10) Άρθρο το οποίο παρεμβάλλεται από τη συνθήκη της Νίκαιας.
(11) Άρθρο το οποίο παρεμβάλλεται από τη συνθήκη της Νίκαιας.
(12) Άρθρο το οποίο παρεμβάλλεται από τη συνθήκη της Νίκαιας.

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ

(3)
(4)
(5)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

1)

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ
ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Η επικεφαλίδα του τίτλου V αντικαθίσταται από την εξής επικεφαλίδα: «ΓΕΝΙΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο νέο κεφάλαιο 1 και τα ακόλουθα νέα άρθρα 10 Α έως
10 Β:

ΙΟ

2)

ΣΤ
ΗΜ

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 10Α

1. Η δράση της Ένωσης στη διεθνή σκηνή έχει ως γνώμονα και σχεδιάζεται με
στόχο να προωθεί στο ευρύτερο παγκόσμιο πλαίσιο τις αρχές που έχουν εμπνεύσει
τη δημιουργία, την ανάπτυξη και τη διεύρυνσή της: τη δημοκρατία, το κράτος
δικαίου, την οικουμενικότητα και το αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
των θεμελιωδών ελευθεριών, το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τις αρχές
της ισότητας και της αλληλεγγύης και το σεβασμό των αρχών του Καταστατικού
Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου.

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

Η Ένωση προσπαθεί να αναπτύσσει σχέσεις και να δημιουργεί εταιρικές σχέσεις
με τρίτες χώρες και διεθνείς, περιφερειακούς ή παγκόσμιους οργανισμούς που
συμμερίζονται τις αρχές του πρώτου εδαφίου. Προωθεί πολυμερείς λύσεις σε
κοινά προβλήματα, ιδίως στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών.
2.
Η Ένωση καθορίζει και εφαρμόζει κοινές πολιτικές και δράσεις και
εργάζεται για την επίτευξη υψηλού βαθμού συνεργασίας σε όλους τους τομείς των
διεθνών σχέσεων, με στόχο:
α)

τη διαφύλαξη των αξιών της, των θεμελιωδών της συμφερόντων, της
ασφάλειας, της ανεξαρτησίας και της ακεραιότητάς της,

β)

την εδραίωση και στήριξη της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των
δικαιωμάτων του ανθρώπου και των αρχών του διεθνούς δικαίου,

γ)

τη διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των συγκρούσεων και την ενίσχυση
της διεθνούς ασφάλειας, σύμφωνα με τους στόχους και τις αρχές του
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Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και σύμφωνα με τις
αρχές της τελικής πράξης του Ελσίνκι και τους στόχους του Χάρτη του
Παρισιού, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν τα εξωτερικά
σύνορα,
την προώθηση, στις αναπτυσσόμενες χώρες, της αειφόρου ανάπτυξης από
οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική άποψη, με πρωταρχικό στόχο την
εξάλειψη της φτώχειας,

ε)

την προώθηση της ενσωμάτωσης όλων των χωρών στην παγκόσμια
οικονομία, μεταξύ άλλων και μέσω της προοδευτικής κατάργησης των
περιορισμών του διεθνούς εμπορίου,

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

δ)

στ) τη συμβολή στην ανάπτυξη διεθνών μέτρων για τη διαφύλαξη και τη
βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και την αειφόρο διαχείριση των
παγκόσμιων φυσικών πόρων, με στόχο τη διασφάλιση της αειφόρου
ανάπτυξης,
την παροχή συνδρομής σε πληθυσμούς, χώρες και περιοχές που
αντιμετωπίζουν φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές, και

η)

την προώθηση διεθνούς συστήματος που θεμελιώνεται στην ενισχυμένη
πολυμερή συνεργασία και τη χρηστή παγκόσμια διακυβέρνηση.

ΙΟ

ζ)

ΣΤ
ΗΜ

3. Η Ένωση τηρεί τις αρχές και επιδιώκει τους στόχους των παραγράφων 1 και
2 κατά τη διαμόρφωση και εφαρμογή της εξωτερικής δράσης της στους διάφορους
τομείς που καλύπτονται από τον παρόντα τίτλο και από το πέμπτο μέρος της
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και κατά τη
διαμόρφωση και εφαρμογή των εξωτερικών πτυχών των άλλων πολιτικών της.

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

Η Ένωση μεριμνά για τη συνοχή μεταξύ των διαφόρων τομέων της εξωτερικής της
δράσης και μεταξύ αυτών και των άλλων πολιτικών της. Το Συμβούλιο και η
Επιτροπή, επικουρούμενοι από τον ύπατο εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, εξασφαλίζουν αυτή τη συνοχή και
συνεργάζονται για τον σκοπό αυτό.
ΑΡΘΡΟ 10 Β

1. Βάσει των αρχών και των στόχων του άρθρου 10 Α, το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο καθορίζει τα στρατηγικά συμφέροντα και τους στόχους της Ένωσης.
Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ως προς τα στρατηγικά συμφέροντα
και τους στόχους της Ένωσης αφορούν την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική
ασφάλειας καθώς και άλλους τομείς που εμπίπτουν στην εξωτερική δράση της
Ένωσης. Μπορούν να αφορούν τις σχέσεις της Ένωσης με μια χώρα ή μια περιοχή,
ή να έχουν θεματική προσέγγιση. Προσδιορίζουν τη διάρκειά τους και τα μέσα που
θα πρέπει να παράσχουν η Ένωση και τα κράτη μέλη.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα μετά από σύσταση του
Συμβουλίου, η οποία υιοθετείται από αυτό σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που
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προβλέπονται για κάθε τομέα. Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
εφαρμόζονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τις Συνθήκες διαδικασίες.

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

2. Ο ύπατος εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και
πολιτικής ασφαλείας, όσον αφορά τα θέματα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και
πολιτικής ασφάλειας, και η Επιτροπή, όσον αφορά τους άλλους τομείς εξωτερικής
δράσης, μπορούν να υποβάλλουν στο Συμβούλιο κοινές προτάσεις.»
ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

3)

Παρεμβάλλονται οι ακόλουθες επικεφαλίδες:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο νέο άρθρο 10 Γ:

ΣΤ
ΗΜ

4)

ΙΟ

ΤΜΗΜΑ 1
ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

«ΑΡΘΡΟ 10 Γ

Η δράση της Ένωσης στη διεθνή σκηνή, βάσει του παρόντος κεφαλαίου, έχει ως
γνώμονα τις αρχές, προωθεί τους στόχους και διεξάγεται σύμφωνα με τις γενικές
διατάξεις που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 1.»
5)

Το άρθρο 11 τροποποιείται ως εξής:

Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από τις ακόλουθες δύο παραγράφους:

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

α)

«1. Η αρμοδιότητα της Ένωσης στο πεδίο της κοινής εξωτερικής πολιτικής
και πολιτικής ασφαλείας καλύπτει όλους τους τομείς της εξωτερικής
πολιτικής και το σύνολο των ζητημάτων που αφορούν την ασφάλεια της
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του προοδευτικού καθορισμού κοινής
αμυντικής πολιτικής, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε κοινή άμυνα.

Η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας διέπεται από ειδικούς
κανόνες και διαδικασίες. Χαράσσεται και υλοποιείται από το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο και το Συμβούλιο, τα οποία αποφασίζουν με ομοφωνία, πλην των
περιπτώσεων στις οποίες οι Συνθήκες ορίζουν άλλως. Η θέσπιση
νομοθετικών πράξεων αποκλείεται. Η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική
ασφαλείας υλοποιείται από τον ύπατο εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και από τα κράτη μέλη,
σύμφωνα με τις Συνθήκες. Ο ειδικός ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και της Επιτροπής σ’ αυτόν τον τομέα ορίζεται από τις Συνθήκες. Το
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει δικαιοδοσία όσον αφορά τις εν
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λόγω διατάξεις, πλην της αρμοδιότητάς του να ελέγχει τη συμμόρφωση προς
το άρθρο 25β της παρούσας Συνθήκης και να ελέγχει τη νομιμότητα
ορισμένων αποφάσεων, κατά τα αναφερόμενα από το άρθρο 240α της
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β)

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

2.
Η Ένωση, στο πλαίσιο των αρχών και των στόχων της εξωτερικής της
δράσης, ασκεί, καθορίζει και εφαρμόζει κοινή εξωτερική πολιτική και
πολιτική ασφαλείας η οποία βασίζεται στην ανάπτυξη της αμοιβαίας
πολιτικής αλληλεγγύης των κρατών μελών, στον προσδιορισμό ζητημάτων
γενικού ενδιαφέροντος και στην επίτευξη διαρκώς μεγαλύτερου βαθμού
σύγκλισης των δράσεων των κρατών μελών.»
Η παράγραφος 2, που αναριθμείται σε 3, τροποποιείται ως εξής:
i)

Στο τέλος του πρώτου εδαφίου, προστίθεται η ακόλουθη φράση:
«… και σέβονται τη δράση της Ένωσης στον εν λόγω τομέα.».

Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΑΡΘΡΟ 12

ΣΤ
ΗΜ

6)

Το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Το
Συμβούλιο και ο ύπατος εκπρόσωπος μεριμνούν για την τήρηση αυτών
των αρχών.»

ΙΟ

ii)

Η Ένωση ασκεί την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας:
α)

καθορίζοντας τους γενικούς της προσανατολισμούς,

β)

εκδίδοντας αποφάσεις που καθορίζουν:
τις δράσεις που αναλαμβάνει η Ένωση,

ii)

τις θέσεις που λαμβάνει η Ένωση,

iii)

τους λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή των αποφάσεων των
σημείων i) και ii),

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

i)

γ)

7)

και
ενισχύοντας τη συστηματική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για την
άσκηση της πολιτικής τους.»

Το άρθρο 13 τροποποιείται ως εξής:
α)

Στην παράγραφο 1, οι λέξεις «... καθορίζει τις αρχές και τους γενικούς
προσανατολισμούς...» αντικαθίστανται από τις λέξεις «... προσδιορίζει τα
στρατηγικά συμφέροντα της Ένωσης, ορίζει τους στόχους και καθορίζει τους
γενικούς προσανατολισμούς...» και προστίθεται η ακόλουθη φράση: «Εκδίδει
τις απαιτούμενες αποφάσεις.»· προστίθεται δε το ακόλουθο εδάφιο:
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«Εάν αυτό επιβάλλεται από τις διεθνείς εξελίξεις, ο πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συγκαλεί έκτακτη σύνοδο του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου για τον καθορισμό των στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών
της πολιτικής της Ένωσης ως προς τις εξελίξεις αυτές.».
Η παράγραφος 2 διαγράφεται και η παράγραφος 3 αναριθμείται σε 2. Το
πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Το Συμβούλιο
καταρτίζει την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας και
λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις για τον καθορισμό και την εφαρμογή της
εν λόγω πολιτικής βάσει των γενικών προσανατολισμών και στρατηγικών
κατευθυντήριων γραμμών που καθορίζει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.» Το
δεύτερο εδάφιο διαγράφεται. Στο τρίτο εδάφιο που γίνεται δεύτερο, η λέξη
«μεριμνά» αντικαθίσταται από τη φράση «… και ο ύπατος εκπρόσωπος της
Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας
μεριμνούν…».

γ)

Προστίθεται η ακόλουθη νέα παράγραφος:

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

β)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο νέο άρθρο 13α:

«ΑΡΘΡΟ 13α

ΣΤ
ΗΜ

8)

ΙΟ

«3. Η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας υλοποιείται από
τον ύπατο εκπρόσωπο και από τα κράτη μέλη με τη χρησιμοποίηση των
εθνικών μέσων και των μέσων της Ένωσης.»

1. Ο ύπατος εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και
πολιτικής ασφαλείας, ο οποίος προεδρεύει του Συμβουλίου Εξωτερικών,
συμβάλλει με τις προτάσεις του στη διαμόρφωση της κοινής εξωτερικής πολιτικής
και πολιτικής ασφάλειας και διασφαλίζει την εφαρμογή των αποφάσεων που
εκδίδουν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο.

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

2. Ο ύπατος εκπρόσωπος εκπροσωπεί την Ένωση για ζητήματα που εμπίπτουν
στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας. Διεξάγει τον πολιτικό
διάλογο με τρίτους εξ ονόματος της Ένωσης και εκφράζει τη θέση της Ένωσης
στους διεθνείς οργανισμούς και στις διεθνείς διασκέψεις.

3. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο ύπατος εκπρόσωπος επικουρείται
από ευρωπαϊκή υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Η υπηρεσία αυτή συνεργάζεται
στενά με τις διπλωματικές υπηρεσίες των κρατών μελών και απαρτίζεται από
υπαλλήλους των αρμοδίων διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου
και της Επιτροπής καθώς και αποσπασμένο προσωπικό των εθνικών διπλωματικών
υπηρεσιών. Η οργάνωση και η λειτουργία της ευρωπαϊκής υπηρεσίας εξωτερικής
δράσης καθορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο αποφασίζει,
προτάσει του ύπατου εκπροσώπου, μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και έγκριση της Επιτροπής.»

9)

Το άρθρο 14 τροποποιείται ως εξής:
α)

Στην παράγραφο 1, οι δύο πρώτες φράσεις αντικαθίστανται από την
ακόλουθη φράση: «Όταν μια διεθνής κατάσταση απαιτεί επιχειρησιακή
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δράση εκ μέρους της Ένωσης, το Συμβούλιο εκδίδει τις αναγκαίες
αποφάσεις.».
Η παράγραφος 2γίνεται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 και οι
παράγραφοι που ακολουθούν αναριθμούνται αναλόγως. Στην πρώτη φράση,
οι λέξεις « κοινής δράσης,» αντικαθίστανται από τις λέξεις «μιας τέτοιας
απόφασης « και η λέξη «δράσης» αντικαθίσταται από τη λέξη «απόφασης».
Η τελευταία φράση απαλείφεται.

γ)

Στην παράγραφο 3, η οποία αναριθμείται σε 2, οι λέξεις «Οι κοινές
δράσεις...» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Οι αποφάσεις της παραγράφου
1...».

δ)

Η νυν παράγραφος 4 απαλείφεται και οι παράγραφοι που ακολουθούν
αναριθμούνται αναλόγως.

ε)

Στην παράγραφο 5, που αναριθμείται σε 3, πρώτη φράση, οι λέξεις «... στα
πλαίσια κοινής δράσης, γνωστοποιείται μέσα σε προθεσμίες οι οποίες
επιτρέπουν,» αντικαθίστανται από τις λέξεις «... κατ’ εφαρμογή απόφασης
βάσει της παραγράφου 1 γνωστοποιείται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος
εντός προθεσμίας η οποία επιτρέπει…».

ΙΟ

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

β)

ζ)

Στην παράγραφο 7, που αναριθμείται σε 5, πρώτη φράση, οι λέξεις «κοινής
δράσης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «απόφασης που αναφέρεται στο
παρόν άρθρο» και, στη δεύτερη φράση, οι λέξεις «της κοινής δράσης»
αντικαθίστανται από τις λέξεις «της απόφασης που αναφέρεται στην
παράγραφο 1».

Στην αρχή του άρθρου 15, οι λέξεις: «Το Συμβούλιο υιοθετεί κοινές θέσεις. Οι
κοινές θέσεις καθορίζουν…» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Το Συμβούλιο
εκδίδει αποφάσεις οι οποίες καθορίζουν…» και, στο τέλος, οι λέξεις «κοινές
θέσεις» αντικαθίστανται από τις λέξεις «θέσεις της Ένωσης».

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

10)

ΣΤ
ΗΜ

στ) Στην παράγραφο 6, που αναριθμείται σε 4, πρώτη φράση, οι λέξεις
«... ελλείψει αποφάσεως του Συμβουλίου,» αντικαθίστανται από τις λέξεις «...
ελλείψει αναθεώρησης της απόφασης του Συμβουλίου βάσει της παραγράφου
1,» και οι λέξεις «της κοινής δράσης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «της εν
λόγω απόφασης»

11)

Παρεμβάλλεται άρθρο 15α, που αναπαράγει τη διατύπωση του άρθρου 22, με τις
ακόλουθες τροποποιήσεις:
α)

Στην παράγραφο 1, οι λέξεις «Κάθε κράτος μέλος ή η Επιτροπή μπορούν να
προσφεύγουν στο Συμβούλιο...» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Κάθε
κράτος μέλος, ο ύπατος εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής
πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, ή ο ύπατος εκπρόσωπος με την
υποστήριξη της Επιτροπής μπορεί να προσφεύγει στο Συμβούλιο...» και οι
λέξεις «... να υποβάλλουν προτάσεις...» αντικαθίστανται από τις λέξεις «... να
υποβάλλει, αντίστοιχα, πρωτοβουλίες ή προτάσεις...».

β)

Στην παράγραφο 2, οι λέξεις «η προεδρία συγκαλεί» αντικαθίστανται από τις
λέξεις «ύπατος εκπρόσωπος συγκαλεί « και οι λέξεις «, είτε μετά από σχετική
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αίτηση της Επιτροπής ή ενός κράτους μέλους,» από τις λέξεις «, είτε μετά
από σχετική αίτηση κράτους μέλους,».
Παρεμβάλλεται άρθρο 15β που αναπαράγει τη διατύπωση του άρθρου 23, με τις
ακόλουθες τροποποιήσεις:

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

12)

α)

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο: «Οι εμπίπτουσες στο παρόν κεφάλαιο αποφάσεις λαμβάνονται
ομόφωνα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και από το Συμβούλιο, πλην των
περιπτώσεων στις οποίες το παρόν κεφάλαιο ορίζει άλλως. Η θέσπιση
νομοθετικών πράξεων αποκλείεται.» και η τελευταία φράση του δεύτερου
εδαφίου αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Εάν τα μέλη του
Συμβουλίου που συνόδευσαν την αποχή τους με τη δήλωση αυτή
αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα τρίτο των κρατών μελών και ο
πληθυσμός τους συγκεντρώνει τουλάχιστον το ένα τρίτο του πληθυσμού της
Ένωσης, η απόφαση δεν εκδίδεται.»,

β)

Η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

Η πρώτη περίπτωση αντικαθίσταται από τις ακόλουθες δύο περιπτώσεις:

ΙΟ

i)

-

όταν εκδίδει απόφαση που καθορίζει δράση ή θέση της Ένωσης
μετά από πρόταση του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για
θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, που
υποβλήθηκε κατόπιν συγκεκριμένου αιτήματος που του υπέβαλε το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, εξ ιδίας πρωτοβουλίας ή με πρωτοβουλία
του ύπατου εκπροσώπου,».

Στη δεύτερη περίπτωση που γίνεται τρίτη, οι λέξεις «... κοινής δράσης ή
κοινής θέσης,» αντικαθίστανται από τις λέξεις «... απόφασης που
καθορίζει δράση ή θέση της Ένωσης,».

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

ii)

ΣΤ
ΗΜ

«- όταν εκδίδει απόφαση που καθορίζει δράση ή θέση της Ένωσης
βάσει απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που αφορά τα
στρατηγικά συμφέροντα και τους στόχους της Ένωσης, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 10 Β, παράγραφος 1,

iii) Στο δεύτερο εδάφιο, πρώτη φράση, ο όρος «σημαντικούς»
αντικαθίστανται από τον όρο «ζωτικούς»· η τελευταία φράση
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Ο ύπατος εκπρόσωπος
αναζητεί, σε στενή διαβούλευση με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος,
λύση που να είναι αποδεκτή για το εν λόγω κράτος μέλος. Εάν δεν το
επιτύχει, το Συμβούλιο μπορεί, με ειδική πλειοψηφία, να ζητήσει την
παραπομπή του θέματος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ώστε να ληφθεί
ομόφωνα απόφαση.».

iv)

Το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από τη νέα παράγραφο 3 που
ακολουθεί, το τελευταίο εδάφιο αριθμείται ως 4 και η παράγραφος 3
αναριθμείται σε 5:
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«3. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει ομόφωνα απόφαση
που ορίζει ότι το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία σε
περιπτώσεις πέραν των προβλεπομένων στην παράγραφο 2.»

Το άρθρο 16, τροποποιείται ως εξής:
α)

Οι λέξεις «…αλληλοενημερώνονται και…» διαγράφονται, η λέξη «του
Συμβουλίου» αντικαθίσταται από τις λέξεις «του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
και του Συμβουλίου» και οι λέξεις»… ώστε να εξασφαλίζεται ότι η επιρροή
της Ένωσης ασκείται με τον αποτελεσματικότερο τρόπο μέσω συντονισμένης
και συγκλίνουσας δράσης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «…προκειμένου
να καθορίσουν κοινή προσέγγιση.».

β)

Το ακόλουθο κείμενο προστίθεται μετά την πρώτη φράση: «Πριν να αναλάβει
διεθνώς οποιαδήποτε δράση ή οποιαδήποτε δέσμευση που θα μπορούσε να
επηρεάσει τα συμφέροντα της Ένωσης, κάθε κράτος μέλος διαβουλεύεται με
τα άλλα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ή του
Συμβουλίου. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, με τη σύγκλιση των δράσεών
τους, ότι η Ένωση είναι σε θέση να υπερασπίζεται διεθνώς τα συμφέροντά
της και τις αξίες της. Τα κράτη μέλη είναι αλληλέγγυα μεταξύ τους.»,

γ)

Προστίθενται τα ακόλουθα δύο εδάφια:

ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ

13)

Στην παράγραφο με αρίθμηση 4, οι λέξεις «Η παρούσα παράγραφος δεν
ισχύει…» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Οι παράγραφοι 2 και 3 δεν
ισχύουν…».

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

γ)

«Όταν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ή το Συμβούλιο έχει καθορίσει κοινή
προσέγγιση της Ένωσης κατά την έννοια του πρώτου εδαφίου, ο ύπατος
εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής
ασφαλείας και οι υπουργοί εξωτερικών των κρατών μελών συντονίζουν τις
δραστηριότητές τους στο πλαίσιο του Συμβουλίου.

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

Οι διπλωματικές αποστολές των κρατών μελών και οι αντιπροσωπείες της
Ένωσης σε τρίτες χώρες και σε διεθνείς οργανισμούς συνεργάζονται μεταξύ
τους και συμβάλλουν στη διαμόρφωση και στην υλοποίηση της κοινής
προσέγγισης.»

14)

Το κείμενο του άρθρου 17 γίνεται το άρθρο 28Α, με τις τροποποιήσεις που
επισημαίνονται στο σημείο 49), κατωτέρω.

15)

Το άρθρο 18 τροποποιείται ως εξής :
α)

Οι παράγραφοι 1 έως 4 διαγράφονται.

β)

Στην παράγραφο 5, η οποία μένει χωρίς αρίθμηση, οι λέξεις «..., όταν το
κρίνει απαραίτητο,...» αντικαθίστανται από τις λέξεις «..., μετά από πρόταση
του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και
πολιτικής ασφαλείας,...» και προστίθεται η ακόλουθη φράση στο τέλος: «Ο
ειδικός εντεταλμένος ασκεί την εντολή του υπό την εξουσία του ύπατου
εκπροσώπου.».
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Το άρθρο 19 τροποποιείται ως εξής:
Στην παράγραφο 1, πρώτο και δεύτερο εδάφιο, οι λέξεις «... κοινές θέσεις»
αντικαθίστανται από τις λέξεις «... θέσεις της Ένωσης» και στο τέλος του
πρώτου εδαφίου προστίθεται η ακόλουθη φράση: «Ο ύπατος εκπρόσωπος της
Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας
εξασφαλίζει την οργάνωση του συντονισμού αυτού.».

β)

Η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

α)

i)

Στο πρώτο εδάφιο, οι λέξεις «Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 και
του άρθρου 14 παράγραφος 3…» αντικαθίστανται από τις λέξεις
«Σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 3,…» και οι λέξεις «, καθώς και
τον ύπατο εκπρόσωπο» παρεμβάλλονται μετά τις λέξεις « που δεν
συμμετέχουν».

ii)

Στο δεύτερο εδάφιο, πρώτη φράση, οι λέξεις «καθώς και τον ύπατο
εκπρόσωπο» παρεμβάλλονται μετά τις λέξεις «... τα άλλα κράτη μέλη»·
στη δεύτερη φράση, ο όρος «μόνιμα» διαγράφεται και οι λέξεις «...
φροντίζουν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, να
υπερασπίζονται τις θέσεις...» αντικαθίστανται από τις λέξεις «...θα
υπερασπίζονται, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τις θέσεις...».

ΙΟ

16)

ΣΤ
ΗΜ

iii) Προστίθεται το ακόλουθο νέο τρίτο εδάφιο:
«Όταν η Ένωση έχει καθορίσει θέση ως προς συγκεκριμένο θέμα της
ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών,
τα κράτη μέλη που είναι μέλη του ζητούν να κληθεί ο ύπατος
εκπρόσωπος για να παρουσιάσει τη θέση της Ένωσης.»
17)

Το άρθρο 20 τροποποιείται ως εξής:

Στο πρώτο εδάφιο, οι λέξεις «αντιπροσωπείες της Επιτροπής»
αντικαθίστανται από τις λέξεις «αντιπροσωπείες της Ένωσης» και οι λέξεις
«... η εφαρμογή των κοινών θέσεων και των κοινών δράσεων που έχει
υιοθετήσει το Συμβούλιο.» αντικαθίστανται από τις λέξεις «η εφαρμογή των
αποφάσεων που καθορίζουν θέσεις και δράσεις της Ένωσης, οι οποίες
εκδίδονται βάσει του παρόντος κεφαλαίου.».

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

α)

β)

Στο δεύτερο εδάφιο, οι λέξεις «πληροφορίες, προβαίνοντας σε κοινές
αξιολογήσεις» αντικαθίστανται από τις λέξεις «πληροφορίες και
προβαίνοντας σε κοινές αξιολογήσεις.», και το τμήμα της φράσης «...και
συμβάλλοντας στην εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται στο άρθρο 20
της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας» διαγράφεται.

γ)

Προστίθεται το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«Συμβάλλουν στην εφαρμογή του δικαιώματος προστασίας των πολιτών της
Ένωσης στο έδαφος τρίτων χωρών, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 17,
παράγραφος 2, στοιχείο γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, καθώς και στην εφαρμογή των μέτρων που θεσπίζονται βάσει του
άρθρου 20 της εν λόγω Συνθήκης.»
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18)

Το άρθρο 21 τροποποιείται ως εξής:
α)

Το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

β)

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

«Ο ύπατος εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και
πολιτικής ασφαλείας ζητά τακτικά τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
όσον αφορά τις κύριες πτυχές και τις βασικές επιλογές της κοινής εξωτερικής
πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και της κοινής πολιτικής ασφαλείας και
άμυνας και το ενημερώνει για την εξέλιξη των εν λόγω πολιτικών. Μεριμνά
ώστε να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι απόψεις του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. Οι ειδικοί εντεταλμένοι μπορούν να συμμετέχουν στην
ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.».
Στο δεύτερο εδάφιο, πρώτη φράση, οι λέξεις «και τον ύπατο εκπρόσωπο της
Ένωσης» προστίθενται στο τέλος· στη δεύτερη φράση, οι λέξεις «κάθε
χρόνο» αντικαθίστανται από τις λέξεις «…, δύο φορές κατ’ έτος» και στο
τέλος προστίθεται η φράση «…, συμπεριλαμβανομένης της κοινής πολιτικής
ασφάλειας και άμυνας.»

Το κείμενο του άρθρου 22 γίνεται το άρθρο 15α· τροποποιείται όπως επισημαίνεται
ανωτέρω στο σημείο 33).

20)

Το κείμενο του άρθρου 23 γίνεται το άρθρο 15β· τροποποιείται όπως επισημαίνεται
ανωτέρω στο σημείο 34).

21)

Το άρθρο 24 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΑΡΘΡΟ 24

ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ

19)

Η Ένωση δύναται να συνάπτει συμφωνίες με ένα ή περισσότερα κράτη ή διεθνείς
οργανισμούς στους τομείς που εμπίπτουν στο παρόν κεφάλαιο.».
Το άρθρο 25 τροποποιείται ως εξής:

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

22)

α)

Στο πρώτο εδάφιο, πρώτη φράση, η μνεία της Συνθήκης για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας αντικαθίσταται από μνεία της Συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι λέξεις «, του ύπατου εκπροσώπου
της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας»
παρεμβάλλονται μετά τις λέξεις «... μετά από αίτηση του Συμβουλίου,»· στη
δεύτερη φράση οι λέξεις «... με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της
Προεδρίας και της Επιτροπής» αντικαθίσταται από τις λέξεις «με την
επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του ύπατου εκπροσώπου».

β)

Το κείμενο του δεύτερου εδαφίου αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου, η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας
ασκεί, υπό την ευθύνη του Συμβουλίου και του ύπατου εκπροσώπου, τον
πολιτικό έλεγχο και τη στρατηγική διεύθυνση των επιχειρήσεων διαχείρισης
κρίσεων του άρθρου 28 Β.».

- 129 -

γ)

Τα άρθρα 26 και 27 καταργούνται. Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα δύο άρθρα 25α
και 25β, ενώ το άρθρο 25β αντικαθιστά το άρθρο 47:

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

23)

Στο τρίτο εδάφιο, οι λέξεις «υπό την επιφύλαξη του άρθρου 47»
διαγράφονται.

«ΑΡΘΡΟ 25α

Σύμφωνα με το άρθρο 16Β της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου, το Συμβούλιο
εκδίδει απόφαση με την οποία καθορίζει τους κανόνες σχετικά με την προστασία
των φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα από τα κράτη μέλη κατά την άσκηση δραστηριοτήτων που εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου, και σχετικά με την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Η τήρηση των κανόνων αυτών υπόκειται στον
έλεγχο ανεξάρτητων αρχών.

ΙΟ

ΑΡΘΡΟ 25β

ΣΤ
ΗΜ

Η εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας δεν
επηρεάζει την εφαρμογή των διαδικασιών και το αντίστοιχο εύρος των
αρμοδιοτήτων των θεσμικών οργάνων που προβλέπονται στις Συνθήκες για την
άσκηση των αρμοδιοτήτων της Ένωσης, τις οποίες αναφέρουν τα άρθρα 2Β έως
2Ε της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ομοίως, η εφαρμογή των πολιτικών που αναφέρουν τα άρθρα αυτά δεν επηρεάζει
την εφαρμογή των διαδικασιών και το αντίστοιχο εύρος των αρμοδιοτήτων των
θεσμικών οργάνων που προβλέπονται στις Συνθήκες για την άσκηση των
αρμοδιοτήτων της Ένωσης βάσει του παρόντος κεφαλαίου.».
Τα άρθρα 27 Α έως 27 Ε, σχετικά με τις ενισχυμένες συνεργασίες, αντικαθίστανται
από το άρθρο 10 σύμφωνα με το σημείο 22) ανωτέρω.

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

24)

25)

Το άρθρο 28 τροποποιείται ως εξής:
α)

Η παράγραφος 1 διαγράφεται και οι παράγραφοι που ακολουθούν
αναριθμούνται αναλόγως· σε ολόκληρο το άρθρο, οι όροι «των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων» αντικαθίστανται από τους όρους «της Ένωσης».

β)

Στην παράγραφο 2, που αναριθμείται σε 1, οι λέξεις «...συνεπάγονται για τα
όργανα οι διατάξεις σχετικά με τους τομείς που αποτελούν το αντικείμενο του
παρόντος τίτλου,…» αντικαθίστανται από τις λέξεις «...συνεπάγεται για τα
θεσμικά όργανα η εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου,…».

γ)

Στην παράγραφο 3, που αναριθμείται σε 2, πρώτο εδάφιο, οι λέξεις»...η
εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων.» αντικαθίστανται από τις λέξεις «...η
εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου.».
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δ)

Προστίθεται η ακόλουθη νέα παράγραφος 3, ενώ η παράγραφος 4
διαγράφεται:

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

«3. Το Συμβούλιο εκδίδει απόφαση με την οποία ορίζονται ειδικές
διαδικασίες προκειμένου να εξασφαλισθεί η ταχεία πρόσβαση στις πιστώσεις
του προϋπολογισμού της Ένωσης που προορίζονται για την επείγουσα
χρηματοδότηση πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής
και πολιτικής ασφάλειας και ιδίως των προπαρασκευαστικών ενεργειών εν
όψει αποστολής που αναφέρεται στο άρθρο 28Α, παράγραφος 1, και στο
άρθρο 28Β. Το Συμβούλιο αποφασίζει μετά από διαβούλευση με το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Οι προπαρασκευαστικές ενέργειες ενόψει αποστολής που αναφέρεται στο
άρθρο 28Α, παράγραφος 1, και στο άρθρο 28Β, που δεν καταλογίζονται στον
προϋπολογισμό της Ένωσης χρηματοδοτούνται από Ταμείο Εκκίνησης, το
οποίο δημιουργείται από συνεισφορές των κρατών μελών.

ΙΟ

Το Συμβούλιο εκδίδει με ειδική πλειοψηφία, μετά από πρόταση του ύπατου
εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής
ασφαλείας, αποφάσεις που θεσπίζουν:

τις πρακτικές ρυθμίσεις της σύστασης και της χρηματοδότησης του
Ταμείου Εκκίνησης, ιδίως τα χρηματοδοτικά ποσά που χορηγούνται στο
Ταμείο,

β)

τις πρακτικές ρυθμίσεις διαχείρισης του Ταμείου Εκκίνησης,

γ)

τις πρακτικές ρυθμίσεις του δημοσιονομικού ελέγχου.

ΣΤ
ΗΜ

α)

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

Όταν η αποστολή που σχεδιάζεται σύμφωνα με το άρθρο 28Α, παράγραφος 1,
και το άρθρο 28Β δεν μπορεί να καταλογισθεί στον προϋπολογισμό της
Ένωσης, το Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον ύπατο εκπρόσωπο να
χρησιμοποιήσει το Ταμείο Εκκίνησης. Ο ύπατος εκπρόσωπος υποβάλλει
έκθεση στο Συμβούλιο σχετικά με την εκτέλεση της εντολής αυτής.»

ΚΟΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ

26)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο νέο τμήμα 2 :

«ΤΜΗΜΑ 2
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΜΥΝΑΣ»

27)

Παρεμβάλλεται άρθρο 28Α, το οποίο αναπαράγει τη διατύπωση του άρθρου 17, με
τις ακόλουθες τροποποιήσεις:
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α)

Παρεμβάλλεται η ακόλουθη νέα παράγραφος 1, ενώ η παράγραφος που
έπεται αναριθμείται σε 2:

β)

ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

«1. Η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο
της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας. Εξασφαλίζει στην
Ένωση επιχειρησιακή ικανότητα βασισμένη σε μη στρατιωτικά και
στρατιωτικά μέσα. Η Ένωση μπορεί να κάνει χρήση των μέσων αυτών σε
αποστολές εκτός της Ένωσης προκειμένου να διασφαλίζει τη διατήρηση της
ειρήνης, την πρόληψη των συγκρούσεων και την ενίσχυση της διεθνούς
ασφάλειας, σύμφωνα με τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων
Εθνών. Η εκτέλεση των καθηκόντων αυτών βασίζεται στα μέσα που
παρέχουν τα κράτη μέλη.».
Η παράγραφος 1, που αναριθμείται σε 2, τροποποιείται ως εξής:
i)

Το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Στο δεύτερο εδάφιο, οι λέξεις «κατά την έννοια του παρόντος άρθρου»
αντικαθίστανται από τις λέξεις «κατά την έννοια του παρόντος
τμήματος».

ΣΤ
ΗΜ

ii)

ΙΟ

«2. Η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας περιλαμβάνει τον
προοδευτικό προσδιορισμό κοινής αμυντικής πολιτικής της Ένωσης. Η
κοινή αμυντική πολιτική θα οδηγήσει στην κοινή άμυνα όταν το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λάβει σχετική απόφαση με ομοφωνία. Στην
περίπτωση αυτή, συνιστά στα κράτη μέλη την έκδοση της απόφασης
αυτής σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανόνες.»

iii) Το τρίτο εδάφιο διαγράφεται.

Οι νυν παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 αντικαθίστανται από τις ακόλουθες
παραγράφους 3 έως 7:
«3. Τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση της Ένωσης, για την εφαρμογή της
κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, στρατιωτικές και μη στρατιωτικές
δυνατότητες, προκειμένου να συμβάλουν στους στόχους που καθόρισε το
Συμβούλιο. Τα κράτη μέλη που συγκροτούν μεταξύ τους πολυεθνικές
δυνάμεις μπορούν επίσης να θέτουν τις δυνάμεις αυτές στη διάθεση της
κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας.

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

γ)

Τα κράτη μέλη δεσμεύονται να βελτιώσουν προοδευτικά τις στρατιωτικές
τους δυνατότητες. Ο Οργανισμός στον τομέα της ανάπτυξης αμυντικών
δυνατοτήτων, της έρευνας, των προμηθειών και των εξοπλισμών (εφεξής
αποκαλούμενος «Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας») προσδιορίζει τις
επιχειρησιακές ανάγκες, προωθεί μέτρα για την ικανοποίησή τους, συμβάλλει
στον προσδιορισμό και, ενδεχομένως, στην υλοποίηση κάθε μέτρου
πρόσφορου για την ενίσχυση της βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης του
αμυντικού τομέα, συμμετέχει στον προσδιορισμό ευρωπαϊκής πολιτικής
δυνατοτήτων και εξοπλισμών και επικουρεί το Συμβούλιο στην αξιολόγηση
της βελτίωσης των στρατιωτικών δυνατοτήτων.
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ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

4. Οι αποφάσεις σχετικά με την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας,
καθώς και οι αποφάσεις που αφορούν την πραγματοποίηση μιας αποστολής
βάσει του παρόντος άρθρου, εκδίδονται από το Συμβούλιο ομόφωνα μετά
από πρόταση του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής
πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας ή πρωτοβουλία κράτους μέλους. Ο ύπατος
εκπρόσωπος μπορεί να προτείνει την προσφυγή σε εθνικά μέσα καθώς και
στα μέσα της Ένωσης, ενδεχομένως από κοινού με την Επιτροπή.
5. Το Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την εκτέλεση αποστολής, στο πλαίσιο
της Ένωσης, σε ομάδα κρατών μελών προκειμένου να διατηρηθούν οι αξίες
της Ένωσης και να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντά της. Η εκτέλεση μιας
τέτοιας αποστολής διέπεται από το άρθρο 28 Γ.

6. Τα κράτη μέλη που πληρούν υψηλότερα κριτήρια στρατιωτικών
δυνατοτήτων και έχουν αναλάβει δεσμευτικότερες υποχρεώσεις στον τομέα
αυτό, ενόψει των πλέον απαιτητικών αποστολών, θεσμοθετούν μόνιμη
διαρθρωμένη συνεργασία στο πλαίσιο της Ένωσης. Η συνεργασία αυτή
διέπεται από το άρθρο 28 Ε. Δεν επηρεάζει τις διατάξεις του άρθρου 28 Β.

ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ

7. Σε περίπτωση κατά την οποία κράτος μέλος δεχθεί ένοπλη επίθεση στο
έδαφός του, τα άλλα κράτη μέλη οφείλουν να του παράσχουν βοήθεια και
συνδρομή με όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους, σύμφωνα με το άρθρο
51 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό δεν επηρεάζει τον
ιδιαίτερο χαρακτήρα της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας ορισμένων κρατών
μελών.

Οι δεσμεύσεις και η συνεργασία στον τομέα αυτόν εξακολουθούν να είναι
σύμφωνες προς τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο του
Οργανισμού Βορείου-Ατλαντικού Συμφώνου, ο οποίος παραμένει, όσον
αφορά τα κράτη που είναι μέλη του, το θεμέλιο της συλλογικής τους άμυνας
και το όργανο της εφαρμογής της.»
Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα νέα άρθρα 28Β έως 28Ε:
«ΑΡΘΡΟ 28 Β

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ

28)

1. Οι αποστολές του άρθρου 28Α, παράγραφος 1, κατά τις οποίες η Ένωση
μπορεί να κάνει χρήση στρατιωτικών και μη στρατιωτικών μέσων, περιλαμβάνουν
τις κοινές δράσεις αφοπλισμού, τις ανθρωπιστικές αποστολές και αποστολές
διάσωσης, τις αποστολές με στόχο την παροχή συμβουλών και αρωγής επί
στρατιωτικών θεμάτων, τις αποστολές πρόληψης των συγκρούσεων και
διατήρησης της ειρήνης, τις αποστολές μαχίμων δυνάμεων που αναλαμβάνονται
για τη διαχείριση των κρίσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται οι αποστολές
αποκατάστασης της ειρήνης και οι επιχειρήσεις σταθεροποίησης μετά το πέρας
των συγκρούσεων. Όλες οι αποστολές αυτές μπορούν να συμβάλλουν στην
καταπολέμηση της τρομοκρατίας, μεταξύ άλλων με τη στήριξη τρίτων χωρών για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στο έδαφός τους.

2. Το Συμβούλιο εκδίδει αποφάσεις σχετικά με τις αποστολές της παραγράφου
1, ορίζοντας το στόχο και το περιεχόμενό τους καθώς και τις γενικές ρυθμίσεις
εφαρμογής τους. Ο ύπατος εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής
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ΠΕ
ΙΡΑ
ΙΑ

πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, υπό την εξουσία του Συμβουλίου και σε στενή
και διαρκή επαφή με την Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας, μεριμνά για τον
συντονισμό των στρατιωτικών και μη στρατιωτικών πτυχών των αποστολών
αυτών.
ΑΡΘΡΟ 28 Γ

1. Στο πλαίσιο των αποφάσεων που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 28 Β, το
Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την εκτέλεση αποστολής σε ομάδα κρατών μελών
που το επιθυμούν και διαθέτουν τις αναγκαίες ικανότητες για την εν λόγω
αποστολή. Τα εν λόγω κράτη μέλη, σε συνεργασία με τον ύπατο εκπρόσωπο της
Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, συμφωνούν
μεταξύ τους ως προς τη διαχείριση της αποστολής.

ΑΡΘΡΟ 28 Δ

ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ

2. Τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην πραγματοποίηση της αποστολής
ενημερώνουν τακτικά το Συμβούλιο για την πορεία της αποστολής, με δική τους
πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος άλλου κράτους μέλους. Τα συμμετέχοντα κράτη
μέλη απευθύνονται αμέσως στο Συμβούλιο εάν η πραγματοποίηση της αποστολής
επιφέρει σημαντικές συνέπειες ή απαιτεί τροποποίηση του στόχου, του
περιεχομένου ή των όρων της αποστολής που καθορίζονται στις αποφάσεις της
παραγράφου 1. Στις περιπτώσεις αυτές, το Συμβούλιο εκδίδει τις απαιτούμενες
αποφάσεις.

1. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας, ο οποίος προβλέπεται στο άρθρο 28 Α,
παράγραφος 3 και τίθεται υπό την εξουσία του Συμβουλίου, έχει ως αποστολή:
να συμβάλλει στον καθορισμό των στόχων ως προς τις στρατιωτικές
δυνατότητες των κρατών μελών και να αξιολογεί την τήρηση των
υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη όσον αφορά τις
δυνατότητες,

β)

να προωθεί την εναρμόνιση των επιχειρησιακών αναγκών και την καθιέρωση
αποτελεσματικών και συμβατών μεθόδων προμηθειών,

γ)

να υποβάλλει προτάσεις για πολυμερή σχέδια προς εκπλήρωση των στόχων
από άποψη στρατιωτικών δυνατοτήτων και να εξασφαλίζει τον συντονισμό
των προγραμμάτων που εκτελούν τα κράτη μέλη, καθώς και τη διαχείριση
ειδικών προγραμμάτων συνεργασίας,

δ)

να στηρίζει την έρευνα στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας, να συντονίζει
και να σχεδιάζει κοινές ερευνητικές δραστηριότητες και μελέτες σχετικά με
τεχνικές λύσεις ανταποκρινόμενες στις μελλοντικές επιχειρησιακές ανάγκες,

ε)

να συμβάλλει στον προσδιορισμό και, ενδεχομένως, να εφαρμόζει κάθε μέτρο
που είναι πρόσφορο για την ενίσχυση της βιομηχανικής και τεχνολογικής
βάσης του αμυντικού τομέα και για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας
των στρατιωτικών δαπανών.
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α)
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2. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας είναι ανοιχτός σε κάθε κράτος μέλος που
επιθυμεί να συμμετάσχει σε αυτόν. Το Συμβούλιο εκδίδει, με ειδική πλειοψηφία,
απόφαση καθορισμού του καταστατικού, της έδρας και των κανόνων λειτουργίας
του Οργανισμού. Στην απόφαση αυτή λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός πραγματικής
συμμετοχής στις δραστηριότητες του Οργανισμού. Συγκροτούνται ειδικές ομάδες
στο εσωτερικό του Οργανισμού, απαρτιζόμενες από τα κράτη μέλη που εκτελούν
κοινά σχέδια. Ο Οργανισμός εκτελεί τα καθήκοντά του σε συνεργασία με την
Επιτροπή αναλόγως των αναγκών.
ΑΡΘΡΟ 28 Ε

1. Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη μόνιμη διαρθρωμένη
συνεργασία που ορίζεται στο άρθρο 28Α, παράγραφος 6, τα οποία πληρούν τα
κριτήρια και αναλαμβάνουν τις δεσμεύσεις στον τομέα των στρατιωτικών
δυνατοτήτων που περιέχονται στο Πρωτόκολλο για τη μόνιμη διαρθρωμένη
συνεργασία, γνωστοποιούν την πρόθεσή τους στο Συμβούλιο και στον ύπατο
εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής
ασφαλείας.

ΣΤ
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2. Εντός τριών μηνών από τη γνωστοποίηση της παραγράφου 1, το Συμβούλιο
εκδίδει απόφαση για την καθιέρωση της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας και
για την κατάρτιση του καταλόγου των συμμετεχόντων κρατών μελών. Το
Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία μετά από διαβούλευση με τον ύπατο
εκπρόσωπο.
3. Το κράτος μέλος που θα θελήσει, σε μεταγενέστερο στάδιο, να συμμετάσχει
στη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία γνωστοποιεί την πρόθεσή του στο
Συμβούλιο και στον ύπατο εκπρόσωπο.

ΠΑ
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Το Συμβούλιο εκδίδει απόφαση η οποία επιβεβαιώνει τη συμμετοχή του
συγκεκριμένου κράτους μέλους, το οποίο πληροί τα κριτήρια και αναλαμβάνει τις
δεσμεύσεις των άρθρων 1 και 2 του Πρωτοκόλλου για τη μόνιμη διαρθρωμένη
συνεργασία. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία μετά από
διαβούλευση με τον ύπατο εκπρόσωπο. Στη ψηφοφορία λαμβάνουν μέρος μόνο τα
μέλη του Συμβουλίου που αντιπροσωπεύουν τα συμμετέχοντα κράτη μέλη.
Η ειδική πλειοψηφία ορίζεται βάσει του άρθρου 205, παράγραφος 3, στοιχείο α),
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Εάν συμμετέχον κράτος μέλος δεν πληροί πλέον τα κριτήρια ή δεν μπορεί
πλέον να τηρήσει τις δεσμεύσεις των άρθρων 1 και 2 του Πρωτοκόλλου για τη
μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία, το Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει απόφαση για
την αναστολή της συμμετοχής του κράτους αυτού.

Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία. Μόνο τα μέλη του Συμβουλίου
που αντιπροσωπεύουν τα συμμετέχοντα κράτη μέλη, αποκλειομένου του
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, λαμβάνουν μέρος στη ψηφοφορία.
Η ειδική πλειοψηφία ορίζεται βάσει του άρθρου 205, παράγραφος 3, στοιχείο α),
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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5. Εάν συμμετέχον κράτος μέλος επιθυμεί να αποχωρήσει από τη μόνιμη
διαρθρωμένη συνεργασία, γνωστοποιεί την απόφασή του στο Συμβούλιο, το οποίο
σημειώνει το γεγονός ότι η συμμετοχή του συγκεκριμένου κράτους μέλους λήγει.
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6. Οι αποφάσεις και οι συστάσεις του Συμβουλίου στο πλαίσιο της μόνιμης
διαρθρωμένης συνεργασίας, εκτός από τις προβλεπόμενες στις παραγράφους 2 έως
5, εκδίδονται με ομοφωνία. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, η
ομοφωνία υπολογίζεται μόνο με βάση τις ψήφους των αντιπροσώπων των
συμμετεχόντων κρατών μελών.»
Τα άρθρα 29 έως 39 του τίτλου VI, σχετικά με τη δικαστική συνεργασία σε
ποινικές υποθέσεις και την αστυνομική συνεργασία, αντικαθίστανται από τις
διατάξεις των κεφαλαίων 1, 4 και 5 του τίτλου IV του τρίτου μέρους της Συνθήκης
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, `Όπως επισημαίνεται κατωτέρω, στο
άρθρο 2, σημεία 64), 67) και 68) της παρούσας Συνθήκης, το άρθρο 29
αντικαθίσταται από το άρθρο 61 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, το άρθρο 30 αντικαθίσταται από τα άρθρα 69 ΣΤ και 69 Ζ της εν λόγω
Συνθήκης, το άρθρο 31 αντικαθίσταται από τα άρθρα 69 Α, 69Β και 69Δ της εν
λόγω Συνθήκης, το άρθρο 32 αντικαθίσταται από το άρθρο 69 Η της εν λόγω
Συνθήκης, το άρθρο 33 αντικαθίσταται από το άρθρο 61 Ε της εν λόγω Συνθήκης
και το άρθρο 36 αντικαθίσταται από το άρθρο 61 Δ της εν λόγω Συνθήκης. Η
επικεφαλίδα του τίτλου διαγράφεται και την αρίθμησή του λαμβάνει ο τίτλος
σχετικά με τις τελικές διατάξεις.

30)

Τα άρθρα 40 έως 40 Β του τίτλου VI και τα άρθρα 43 έως 45 του τίτλου VIΙ,
σχετικά με τις ενισχυμένες συνεργασίες, αντικαθίστανται από το άρθρο 10
σύμφωνα με το σημείο 22) ανωτέρω· ο τίτλος VIΙ καταργείται.

31)

Τα άρθρα 41 και 42 καταργούνται.
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Δ. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
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Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΑΤΟ
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