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προς : τις Αντιπροσωπίες
Θέμα : Στρατηγική της ΕΕ κατά της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής :

Παρακολούθηση και βελτίωση της συνέπειας στην εφαρμογή

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες το έγγραφο γενικής ιδέας για την παρακολούθηση και 

βελτίωση της συνέπειας στην εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ κατά της διάδοσης όπλων μαζικής 

καταστροφής μέσω Κέντρου Παρακολούθησης ΟΜΚ, το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο 

Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων στις 11-12 Δεκεμβρίου 2006.

_________________
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ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ

Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Η στρατηγική της ΕΕ κατά της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, η οποία θεσπίσθηκε 

το 2003, αποσκοπεί στη συνολική αντιμετώπιση της απειλής διάδοσης των όπλων μαζικής 

καταστροφής και των φορέων τους για αμφότερες τις πτυχές της: τη διάδοση από κρατικούς 

όσο και από μη κρατικούς παράγοντες.

Οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και, προηγουμένως, στην 

Ισπανία, φέρνουν στο προσκήνιο τις νέες προκλήσεις που αφορούν μη κρατικούς παράγοντες, 

την επιτακτική ανάγκη να αποτραπεί η απόκτηση όπλων μαζικής καταστροφής ή σχετικού 

υλικού από τους τρομοκράτες και, επομένως, την κρίσιμη σημασία που έχει η 

εντατικοποίηση των προσπαθειών για την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ κατά της 

διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής. Ο κίνδυνος ότι αυτή η απειλή είναι πολύ πιθανόν 

κάποια μέρα να γίνει πραγματικότητα στην Ευρώπη ή αλλού είναι υπαρκτός και πρέπει να 

ληφθεί υπόψη από τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικών της ΕΕ.

Για να ενισχυθεί η αξιοπιστία της Ένωσης, πρέπει επομένως να καταβληθούν όλες οι δυνατές 

ενέργειες για να παρακολουθείται η εφαρμογή της στρατηγικής και να αναζητηθούν τρόποι 

βελτίωσης της συνέπειας στην εφαρμογή της.

2. Η ΕΣΑ προσδιόρισε τις κύριες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη στον 

αγώνα κατά της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής:

«Αν όμως πρόκειται να προσφέρουμε συμβολή ανάλογη με το δυναμικό μας, θα πρέπει να 

κινηθούμε πιο δραστήρια, με μεγαλύτερη συνοχή και με μεγαλύτερες ικανότητες. Και να 

εργαστούμε μαζί με άλλους (...) το ζητούμενο τώρα είναι να συνδυάσουμε τα διάφορα μέσα 

και ικανότητες».

Για την πραγμάτωση αυτού του στόχου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε στρατηγική κατά 

της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής με την οποία ζητείται να είναι η προσπάθεια 

αυτή «το επίκεντρο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ. Η ΕΕ πρέπει να δράσει με 

αποφασιστικότητα, χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα και τις πολιτικές που διαθέτει.»
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II. ΣΤΟΧΟΙ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ

3. Το παρόν έγγραφο γενικής ιδέας στοχεύει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της 
συνέπειας χωρίς καμία αλλαγή των θεσμικών πλαισίων και προνομίων, με την καθιέρωση 
μιας συνεργατικής μεθόδου εργασίας που να επιτρέπει στη Γραμματεία του Συμβουλίου/ΥΕ, 
στις υπηρεσίες της Επιτροπής και στα κράτη μέλη να δουλεύουν μαζί και να εξασφαλίζουν 
καλύτερη συνέργεια, χωρίς να θίγονται τα προνόμια της Προεδρίας. Σκοπός του εγγράφου 
δεν είναι να δημιουργηθεί μια νέα δομή ή ένας νέος οργανισμός ούτε να υπάρξει νέος 
προϋπολογισμός. Αλλά να επικυρωθεί και επισημοποιηθεί μια μέθοδος εργασίας σύμφωνα με 
μια πρακτική που χρησιμοποιείται εδώ και περισσότερα από 3 έτη εργασιών σε διάφορους 
τομείς εφαρμογής της στρατηγικής της ΕΕ κατά της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής. 
Το παρόν έγγραφο συνάδει εξ ολοκλήρου με τους στόχους που έθεσε πρόσφατα το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου 2006 σχετικά με την εξωτερική δράση («Βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας, της συνοχής και της προβολής των εξωτερικών πολιτικών της 
Ένωσης»), ειδικότερα τον στόχο, με «βάση τις ισχύουσες συνθήκες», για «τη βελτίωση 
μεταξύ άλλων του στρατηγικού σχεδιασμού, της συνοχής μεταξύ των διαφόρων μέσων 
εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης, καθώς και της συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ και μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών».

4. Η μη διάδοση και ο αφοπλισμός είναι βασικοί τομείς της ΚΕΠΠΑ. Τα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να βελτιώσουν περαιτέρω τις συνέργειες των δράσεών τους. 
Στον τομέα της βοήθειας προς τρίτα κράτη, είναι ξεκάθαρο ότι τα κράτη μέλη έχουν 
αναλάβει τα ίδια τον όγκο των υφιστάμενων υποχρεώσεων. Επιπλέον υπάρχει ο σημαντικός 
ρόλος διαφόρων διεθνών οργανισμών στους οποίους τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα 
της ΕΕ έχουν διοχετεύσει χρηματικά ποσά και έχουν παράσχει εμπειρογνωμοσύνη. Ένα 
ολόκληρο φάσμα δράσεων της ΚΕΠΠΑ έχει αναληφθεί από το Συμβούλιο και υπάρχουν 
διάφορα κοινοτικά μέσα που συμβάλλουν στη μη διάδοση.

5. Έχει, συνεπώς, κρίσιμη σημασία να ενισχυθεί η συνοχή των γενικών συνεισφορών της ΕΕ 
και των κρατών μελών της για την περαιτέρω βελτίωση των συνεργειών και την αποφυγή 
πιθανών αλληλεπικαλύψεων. Η ιεράρχηση προτεραιοτήτων ως συνέχεια της στρατηγικής 
κατά των όπλων μαζικής καταστροφής εξακολουθεί, επομένως, να έχει πρωταρχική 
σπουδαιότητα. Επιπλέον, θα ήταν χρήσιμο να βελτιωθεί η παρακολούθηση του συνόλου των 
εργασιών της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα. Σημαντικό θα ήταν επίσης να παρακολουθείται η 
συνέπεια και η συμπληρωματικότητα των εν εξελίξει και των προγραμματιζόμενων 
δραστηριοτήτων της ΕΕ έναντι των πολιτικών προτεραιοτήτων που προσδιορίστηκαν από τη 
στρατηγική κατά της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής και το Συμβούλιο. Προσέτι, 
παραμένει σημαντικό να προτείνεται τακτικά ένας «κατάλογος προτεραιοτήτων» που να 
επιτρέπει στα κράτη μέλη να καθορίζουν τις μελλοντικές δράσεις.
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III. ΛΥΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ 

ΜΑΖΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

6. Η στρατηγική κατά της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής προσφέρει αφ’ εαυτής 

μια δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης στους εν λόγω τομείς: Στο κεφάλαιο ΙΙΙ, στοιχείο Δ 

σημείο 2 της στρατηγικής της ΕΕ κατά της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής 

διατυπώνεται η εντολή για έναν μηχανισμό που θα συσταθεί ως εξής:

«Να συσταθεί, όπως συμφωνήθηκε στη Θεσσαλονίκη, μια μονάδα η οποία θα λειτουργεί ως 

κέντρο παρακολούθησης, το οποίο θα είναι επιφορτισμένο με την παρακολούθηση της 

συνεπούς εφαρμογής της στρατηγικής της ΕΕ καθώς και με τη συγκέντρωση εμπιστευτικών 

και άλλων πληροφοριών, σε σύνδεσμο με το Κέντρο Επιχειρήσεων. Το κέντρο 

παρακολούθησης θα ιδρυθεί στο πλαίσιο της Γραμματείας του Συμβουλίου, θα συμμετέχει 

δε πλήρως σε αυτό η Επιτροπή.»

7. Ένα κέντρο παρακολούθησης των όπλων μαζικής καταστροφής (WMD-MC) θα 

μπορούσε να αναλάβει το έργο της παρακολούθησης που περιγράφεται ανωτέρω (δηλ. 

σημείο II), αξιοποιώντας τους πόρους που έχουν αναπτυχθεί εντός της Γραμματείας του 

Συμβουλίου κατόπιν της υιοθέτησης της στρατηγικής κατά της διάδοσης όπλων μαζικής 

καταστροφής το 2003. Η ΓΓ/ΥΕ έχει ορίσει μια προσωπική αντιπρόσωπο για τα όπλα 

μαζικής καταστροφής, την οποία υποστηρίζει ολιγομελές γραφείο. Η εν λόγω οντότητα έχει 

ήδη σημαντικό ρόλο στα εξής:

- Εφαρμογή και ανάπτυξη της στρατηγικής της ΕΕ κατά της διάδοσης όπλων μαζικής 

καταστροφής.

- Δημιουργία συνέργειας μεταξύ των προσπαθειών των διαφόρων εμπλεκόμενων 

παραγόντων της ΕΕ, δηλ. κράτη μέλη, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ύπατος Εκπρόσωπος.

- Πολιτικός διάλογος και πληροφόρηση εντός και εκτός της ΕΕ.

8. Το πεδίο των καθηκόντων του Κέντρου Παρακολούθησης, που καθορίζονται στην 

παράγραφο 9, θα συμπίπτουν με το πεδίο της στρατηγικής της ΕΕ κατά της διάδοσης όπλων 

μαζικής καταστροφής, δηλαδή όλες τις δραστηριότητες για την καταπολέμηση της διάδοσης 

όπλων μαζικής καταστροφής και των φορέων τους (όπως οι βαλλιστικοί πύραυλοι), όπως 

περιγράφονται στη στρατηγική της ΕΕ κατά της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής και 

ταξινομούνται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ της στρατηγικής:
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A) Αξιοποίηση ενός αποτελεσματικού πολυμερούς συστήματος.

i) Καθολική ισχύς και ενίσχυση των κυριότερων συνθηκών, συμφωνιών και ρυθμίσεων 
εξακρίβωσης σχετικά με τον αφοπλισμό και τη μη διάδοση,

ii) Να προαχθεί ο ρόλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και να 
ενισχυθεί η εμπειρογνωμοσύνη για την αντιμετώπιση της πρόκλησης που συνιστά η 
διάδοση,

iii) Να ενισχυθεί η πολιτική, οικονομική και τεχνική στήριξη των καθεστώτων ελέγχου,
iv) Να ενισχυθούν οι πολιτικές και πρακτικές ελέγχου των εξαγωγών με τους εταίρους των 

καθεστώτων ελέγχου των εξαγωγών· να ενθαρρυνθεί η συμμόρφωση προς 
αποτελεσματικούς κανόνες ελέγχου των εξαγωγών από χώρες οι οποίες δεν 
συμμετέχουν στα καθεστώτα και να ενισχυθούν τα καθεστώτα,

v) Να ενισχυθεί η ασφάλεια των υλικών, του εξοπλισμού και της εμπειρογνωμοσύνης 
εντός της ΕΕ που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διάδοσης,

vi) Να ενισχυθεί ο εντοπισμός, ο έλεγχος και η παρακολούθηση του λαθρεμπορίου.

B) Προαγωγή σταθερού περιβάλλοντος σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο

i) Να ενισχυθούν τα προγράμματα για τον περιορισμό της απειλής στα πλαίσια 
συνεργασιών της ΕΕ

ii) Να ενσωματωθεί ο προβληματισμός για τη μη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής 
στις πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές δράσεις και προγράμματα της ΕΕ.

Γ) Στενή συνεργασία με βασικούς εταίρους:

i) Να εξασφαλισθεί κατάλληλη συνέχεια στα διμερή έγγραφα σχετικά με τη μη διάδοση,
ii) Να εξασφαλισθεί συντονισμός και ανάληψη νέων κοινών πρωτοβουλιών.

Βασικοί στόχοι για τις εργασίες του Κέντρου Παρακολούθησης θα είναι οι προσδιοριζόμενοι στη 
στρατηγική της ΕΕ κατά της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής που υιοθετήθηκε το 2003. Το 
Κέντρο Παρακολούθησης, κατά την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του, θα προετοιμάζει επίσης το 
έδαφος για την τακτική ενημέρωση του «καταλόγου προτεραιοτήτων για τη συνεκτική εφαρμογή 
της στρατηγικής της ΕΕ κατά της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής». Οι επικαιροποιημένες 
μορφές του καταλόγου προτεραιοτήτων θα εγκρίνονται από το Συμβούλιο μετά από συζήτηση στις 
σχετικές ομάδες εργασίας και έγκριση από την ΕΠΑ. Ο εν λόγω κατάλογος προτεραιοτήτων θα 
παρέχει συμπληρωματικές κατευθυντήριες γραμμές στο Κέντρο Παρακολούθησης για την 
υλοποίηση της εντολής του.
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9. Τα καθήκοντα του Κέντρου Παρακολούθησης θα καλύπτουν:

i) καθ’ ημέραν εφαρμογή της στρατηγικής κατά της διάδοσης όπλων μαζικής 
καταστροφής

- παρακολούθηση της συνεπούς εφαρμογής της στρατηγικής της ΕΕ κατά της διάδοσης 
όπλων μαζικής καταστροφής

- εξασφάλιση της συνέχειας της εφαρμογής κατά την εναλλαγή των Προεδριών της ΕΕ
- υποστήριξη στις σχετικές ομάδες του Συμβουλίου (ομάδες εργασίας, ΕΠΑ, ΕΜΑ, 

Συμβούλιο)
- υποστήριξη και εξασφάλιση της συνοχής του πολιτικού διαλόγου με τρίτους, 

ειδικότερα όσον αφορά τον στρατηγικό διάλογο και τον διάλογο για την ασφάλεια με 
τις χώρες εταίρους

ii) Περαιτέρω ανάπτυξη της στρατηγικής κατά της διάδοσης όπλων μαζικής 
καταστροφής

- τακτική επικαιροποίηση των αξιολογήσεων των απειλών σχετικά με τα όπλα μαζικής 
καταστροφής, σε στενή συνεργασία με το κέντρο επιχειρήσεων, για την καθοδήγηση 
της δράσης της ΕΕ στην εφαρμογή της στρατηγικής της κατά της διάδοσης όπλων 
μαζικής καταστροφής

- προετοιμασία προτάσεων επικαιροποίησης του καταλόγου προτεραιοτήτων για 
συνεκτική εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ κατά της διάδοσης όπλων μαζικής 
καταστροφής

- προτάσεις αναθεώρησης της στρατηγικής κατά της διάδοσης όπλων μαζικής 
καταστροφής

- εργασίες με σκοπό τη συνέπεια των εγγράφων πολιτικής, των σχεδίων δράσης, των 
νομοθετικών πράξεων που αφορούν θέματα μη διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής

iii) Συνοχή των προγραμμάτων συνδρομής (κοινές δράσεις και κοινοτικά 
προγράμματα)

- Η Γραμματεία του Συμβουλίου/ΥΕ και η Επιτροπή, με συνεργασία στο Κέντρο 
Παρακολούθησης, θα μπορούν να εξασφαλίζουν τη συνοχή του προγραμματισμού των 
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ (κοινές δράσεις) και των κοινοτικών 
προγραμμάτων, ιδιαίτερα των προγραμμάτων για τον περιορισμό των απειλών στα 
πλαίσια συνεργασιών

- Παρακολούθηση του καθορισμού και της υλοποίησης των σχεδίων
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iv) Επαφές με τρίτες χώρες και οργανισμούς

- Συμμετοχή στον συντονισμό του πολιτικού διαλόγου της ΕΕ με τρίτες χώρες για 

θέματα μη διάδοσης και υποστήριξη της Προεδρίας στο έργο αυτό.

- Θα χρησιμεύει ως σημείο επαφής για την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ κατά της 

διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής για τις τρίτες χώρες και τους εθνικούς, διεθνείς 

και πολυεθνικούς οργανισμούς, ειδικότερα τον ΟΗΕ, τον ΔΟΑΕ, τον Οργανισμό για 

την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (OPCW), της Οργάνωσης της Συνθήκης για την 

πλήρη απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών (CTBTO), της G8 και του ΝΑΤΟ, ανάλογα 

με την περίπτωση.

IV. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

10. Θα είναι σημαντικό να μεγιστοποιηθεί η απόδοση του Κέντρου Παρακολούθησης μέσω 

συνολικής και ευέλικτης συνεργασίας που θα περιλαμβάνει όλους τους σχετικούς παράγοντες 

εντός της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα σημείο επαφής (γραφείο της 

προσωπικής αντιπροσώπου) με έναν πυρήνα μόνιμου προσωπικού από τη Γραμματεία του 

Συμβουλίου. Επίσης, είναι άκρως σημαντική η ενεργός συμμετοχή των κρατών μελών στις 

εργασίες του Κέντρου Παρακολούθησης. Τα κράτη μέλη καλούνται να εξασφαλίσουν άριστη 

κάλυψη όλων των θεματικών και ανά χώρα ζητημάτων που αφορούν τη μη διάδοση και τον 

αφοπλισμό σε σχέση με τα όπλα μαζικής καταστροφής, καθώς και να καταστήσουν 

διαθέσιμη την εμπειρογνωμοσύνη στο Κέντρο Παρακολούθησης. Θα ήταν χρήσιμο, 

συγκεκριμένα, να συσταθούν ad hoc ειδικές ομάδες ή/και δίκτυα/πίνακες εμπειρογνωμόνων 

που θα διατίθενται από τα κράτη μέλη, ειδικότερα για δραστηριότητες προβολής. Αυτό δεν 

θα συνεπάγεται απόσπαση των εν λόγω εμπειρογνωμόνων στο γραφείο της προσωπικής 

αντιπροσώπου του ΥΕ.

Αd hoc ειδικές ομάδες: μια ad hoc ειδική ομάδα της ΕΕ συστάθηκε ήδη στις προετοιμασίες 

για την επικείμενη αναθεωρητική διάσκεψη της BTWC. Αυτό το μοντέλο θα μπορούσε 

να χρησιμοποιηθεί, ενδεχομένως, σε άλλους τομείς και για άλλα ειδικά προβλήματα 

(π.χ. απόφαση 1540 του ΣΑΗΕ, πυρηνική τρομοκρατία). Μπορεί να χρειασθεί ειδικές 

συνεδριάσεις και μπορεί επίσης να βασίζεται σε ηλεκτρονικό δίκτυο.
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Πίνακες εμπειρογνωμόνων: οι ειδικές πρωτοβουλίες συνεργασίας της ΕΕ στηρίζονται σε 

μεγάλο βαθμό στην εμπειρογνωμοσύνη και το ανθρώπινο δυναμικό των κρατών μελών. 

Η υπάρχουσα εμπειρία από τις δραστηριότητες προβολής όσον αφορά τους ελέγχους των 

εξαγωγών (εργαστήρια της ΕΕ, πιλοτικό έργο) έχει δείξει ότι απαιτούνται εθνικοί 

εμπειρογνώμονες ιδιαίτερα για τη διεξαγωγή προγραμμάτων συνεργασίας και συνδρομής. 

Το ίδιο ισχύει τώρα και για την εφαρμογή των κοινών δράσεων της ΕΕ που προβλέπουν 

συνδρομή προς τρίτες χώρες για την κατάρτιση νομοθεσίας και την δημιουργία υποδομής 

(π.χ. κοινή δράση για υποστήριξη της BTWC και πιθανές μελλοντικές κοινές δράσεις 

παρακολούθησης για υποστήριξη της απόφασης 1540 του ΣΑΗΕ).

11. Οι ομάδες CODUN και CONOP θα συνεχίσουν να χρησιμεύουν ως πλαίσιο αλληλεπίδρασης 

μεταξύ των κρατών μελών και του Κέντρου Παρακολούθησης. Τα κράτη μέλη πρέπει να 

εξασφαλίζουν την καλή προετοιμασία τους για εστιασμένες συζητήσεις στις ομάδες 

εργασίας, προκειμένου να είναι σε θέση να οριστικοποιήσουν τις προτάσεις προτού 

υποβληθούν στην ΕΠΑ και το Συμβούλιο. Το Κέντρο Παρακολούθησης θα ενημερώνει 

τακτικά τις σχετικές ομάδες εργασίας για τις δραστηριότητες, τα σχέδια και τις επαφές του με

τα κράτη και άλλες σχετικές πτυχές των εργασιών του. Οι ομάδες εργασίας θα αποφασίζουν, 

μετά από πρόταση της Προεδρίας ή/και του Κέντρου Παρακολούθησης, κατά περίπτωση, 

σχετικά με τη χρήση των νέων μέσων που προτείνονται στο σημείο 10. (Αd hoc ειδικές 

ομάδες/πίνακες εμπειρογνωμόνων). Τα κράτη μέλη θα καλούνται να υποδείξουν ένα σημείο 

επαφής ως τακτικό συνομιλητή για το Κέντρο Παρακολούθησης προκειμένου να 

διευκολυνθεί η αμοιβαία επίδραση όσον αφορά, μεταξύ άλλων, την ανταλλαγή πληροφοριών 

και οργανωτικά θέματα μεταξύ των κρατών μελών και του Κέντρου Παρακολούθησης.

12. Η πλήρης σύνδεση της Επιτροπής με τις εργασίες του Κέντρου έχει ουσιώδη σημασία. Το 

Κέντρο Παρακολούθησης θα είναι μια ευκαιρία για το Συμβούλιο και την Επιτροπή να 

βελτιώσουν τη συνεργασία και να αξιοποιήσουν καλύτερα τις συνέργειες. Τα εν λόγω 

καθήκοντα συνδέσμου με το Κέντρο Παρακολούθησης θα ασκεί η DG Relex που θα 

χρησιμοποιεί από την πλευρά της τα υπάρχοντα διυπηρεσιακά σχήματα εντός των υπηρεσιών 

της Επιτροπής για τη διευκόλυνση του συντονισμού με το Κέντρο Παρακολούθησης. Μέσω 

αυτών των καθηκόντων συνδέσμου, το Συμβούλιο και η Επιτροπή, στο πλαίσιο της 

συνεργασίας τους εντός του Κέντρου Παρακολούθησης, θα είναι σε θέση να παρουσιάσουν 

στον έξω κόσμο μια απολύτως ενιαία θέση της ΕΕ για όλα τα θέματα που αφορούν τα όπλα 

μαζικής καταστροφής.
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Επιπλέον, ένας ουσιαστικότερος διάλογος στα αρχικά στάδια σχεδιασμού μεταξύ της 

Γραμματείας του Συμβουλίου και των υπηρεσιών της Επιτροπής θα βοηθήσει τη Γραμματεία 

του Συμβουλίου/ΥΕ να καταρτίζει σχέδια κοινών δράσεων ΚΕΠΠΑ και τις υπηρεσίες της 

Επιτροπής να ενσωματώνουν τους στόχους μη διάδοσης στον σχεδιασμό και τον 

προγραμματισμό συναφών κοινοτικών μέσων (π.χ. το μέσο σταθερότητας, το μέσο «Νέοι 

Γείτονες» και προγράμματα ανά χώρα), με στόχο να εξασφαλίζεται καλύτερα η 

συμπληρωματικότητα και η συνέργεια μεταξύ των δράσεων του πρώτου και του δεύτερου 

πυλώνα στον αγώνα πάλη κατά της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής. Η συνεργασία της 

Επιτροπής με το Κέντρο Παρακολούθησης δεν θίγει τα προνόμια της Επιτροπής όπως 

ορίζονται από τις Συνθήκες, ιδίως το δικαίωμα πρωτοβουλίας της Επιτροπής. Οι εσωτερικές 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων της Επιτροπής δεν θα τροποποιηθούν ουδαμώς. Εντούτοις, οι 

προκαταρκτικές εργασίες που διενεργήθηκαν εντός του Κέντρου Παρακολούθησης θα 

μπορούσαν να παράσχουν στην Επιτροπή χρήσιμα στοιχεία από τα οποία θα ωφεληθεί η 

εσωτερική διαδικασία.

13. Μεταξύ των στόχων που αναφέρονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (στρατηγική κατά της 

διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής) είναι η «συγκέντρωση εμπιστευτικών και άλλων 

πληροφοριών». Οι πληροφορίες θα είναι πράγματι σημαντικό στοιχείο των εργασιών του 

Κέντρου Παρακολούθησης, προκειμένου να δημιουργηθεί μια στερεή βάση για τη συνολική 

παρακολούθηση των θεμάτων σχετικά με τη μη διάδοση, την ανάπτυξη και την εφαρμογή 

των δράσεων της ΕΕ και την προετοιμασία των αποφάσεων πολιτικής της ΕΕ. Το κέντρο 

επιχειρήσεων της ΕΕ, που περιλαμβάνει μια ομάδα υπαλλήλων που ασχολούνται με τη μη 

διάδοση, αφιερώνει ήδη τις προσπάθειές του στη συγκέντρωση εμπιστευτικών και άλλων 

πληροφοριών εντός της ΕΕ. Επομένως, το Κέντρο Παρακολούθησης θα ωφεληθεί από τις 

εργασίες του SITCEN και θα μπορούσε να αναθέσει το SITCEN να προσδιορίσει 

αξιολογήσεις απειλών. Άρα, τα κράτη μέλη πρέπει να αναπτύξουν περαιτέρω την ανταλλαγή 

πληροφοριών με το SITCEN προκειμένου να το βοηθήσουν να υποστηρίξει το Κέντρο 

Παρακολούθησης.

Το Κέντρο Παρακολούθησης θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται στενά με το κέντρο 

επιχειρήσεων της ΕΕ και με τον Συντονιστή Αντιτρομοκρατικής Δράσης, καθώς και με τις 

άλλες σχετικές υπηρεσίες της Γραμματείας του Συμβουλίου.
o

o o
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Το παρόν έγγραφο γενικής ιδέας διαμορφώθηκε κατά τρόπον ώστε να μη συνεπάγεται καμία 

αύξηση προσωπικού και προϋπολογισμού. Εάν, σε μεταγενέστερο στάδιο, εξετασθεί το ενδεχόμενο 

μόνιμης ενίσχυσης της εμπειρογνωμοσύνης εντός του Κέντρου Παρακολούθησης, ιδίως με την 

απόσπαση αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων, αυτό θα απαιτήσει απόφαση της αρχής που 

είναι αρμόδια για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας και συμφωνία στο πλαίσιο της ΕΜΑ.

________________________


