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75. καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει τη 
θέση του Κοινοβουλίου επί του άρθρου 5 
του κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Άμυνας (EDF)· υπογραμμίζει την ανάγκη 
να οριστικοποιηθεί άμεσα το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Άμυνας· επισημαίνει ότι το Ταμείο 
δεν έχει ακόμη εγκριθεί οριστικά, και μόνο 
η μερική και πολιτική συμφωνία έχει 
καταγραφεί τον Απρίλιο 2019· τονίζει ότι 
είναι σημαντικό να διατηρηθεί η θέση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το 
κονδύλιο του Ταμείου, τη συμμετοχή 
τρίτων χωρών και τη θέσπιση κατάλληλης 
πολιτικής σε θέματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας σε ό,τι αφορά την ασφάλεια 
και την άμυνα, προκειμένου να 
προστατεύονται τα αποτελέσματα της 
έρευνας· καλεί την Επιτροπή να 
εξαρτήσει τη συμμετοχή τρίτων χωρών 
από το αμοιβαίο άνοιγμα των αγορών 
αμυντικού εξοπλισμού· επισημαίνει, εν 
προκειμένω, τον άκρως ευαίσθητο και 
στρατηγικό, τόσο για τη βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα όσο και για τη 
στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, χαρακτήρα 
της έρευνας σε θέματα άμυνας· ζητεί να 
ληφθούν υπόψη τα αρχικά διδάγματα που 
αντλήθηκαν από την εφαρμογή του EDIDP 
(ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή 
παρεκκλίσεων για τις επιλέξιμες 
οντότητες), από το πιλοτικό έργο και από 
την προπαρασκευαστική δράση για την 
έρευνα στον τομέα της άμυνας· καλεί τα 
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κράτη μέλη να συμμετέχουν πλήρως στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων, εφόσον 
αυτά είναι οι τελικοί πελάτες των 
αμυντικών βιομηχανιών, ώστε τα σχετικά 
προγράμματα να ανταποκρίνονται στις 
στρατηγικές ανάγκες της ΚΠΑΑ και των 
κρατών μελών· εκτιμά ότι η επιτυχία του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF) θα 
εξαρτηθεί από την ικανότητά του να 
ενσωματώνει τις ιδιαιτερότητες της άμυνας 
των συμμετεχόντων κρατών, να προωθεί 
αμυντικό υλικό ικανό να αναπτυχθεί, και 
να εγγυάται επαρκείς δημοσιονομικούς 
πόρους, αποφεύγοντας παράλληλα την 
επικάλυψη βιομηχανικών τεχνογνωσιών, 
τη μη εξισορρόπηση των εθνικών 
αμυντικών επενδύσεων, την υπερβολική 
πολυπλοκότητα της συνεργασίας, και 
βασιζόμενο στην κοινή τυποποίηση και 
διαλειτουργικότητα των ενωσιακών 
οπλικών συστημάτων και του ενωσιακού 
στρατιωτικού εξοπλισμού· εκτιμά ότι η 
ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αμυντικής 
βιομηχανίας μέσα από ρυθμίσεις για την 
πρόσβαση οντοτήτων ελεγχόμενων από μη 
ενωσιακούς τρίτους σε έργα που 
χρηματοδοτούνται από το Ταμείο, συνάδει 
πλήρως με την ευρωπαϊκή φιλοδοξία για 
μια στρατηγική αυτονομία και δεν 
αντιβαίνει στα συμφέροντα της ΕΕ και των 
κρατών μελών της στους τομείς της 
ασφάλειας και άμυνας·
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