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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η άμυνα είναι σημαντική. Με τη δήλωση αυτή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 

2013 εδραίωσε την άμυνα εκ νέου στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Έκτοτε, η δράση σε επίπεδο 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ασφάλειας και άμυνας διευρύνεται και εμβαθύνεται.  

 

Στα τέλη Ιουνίου 2016 η ΑΕ/ΥΕ, κ. Federica Mogherini, παρουσίασε τη συνολική 

στρατηγική, η οποία σηματοδότησε ένα νέο επίπεδο φιλοδοξίας και έδωσε τον τόνο για μια 

συνεκτική σειρά εκτελεστικών εγγράφων και των προτάσεων που διεύρυνε το όραμα για μια 

ισχυρότερη Ένωση ακόμα περισσότερο και όρισε με ακρίβεια τα στάδια που πρέπει να 

ακολουθηθούν για την επίτευξη της στρατηγικής αυτονομίας που χρειάζεται η Ευρώπη. 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκίνησε ένα δοκιμαστικό σχέδιο σχετικά με την έρευνα ΚΠΑΑ, 

το 2015 και το 2016, που συμπληρώθηκε από μια προπαρασκευαστική ενέργεια για την 

έρευνα στον τομέα της άμυνας, το 2017. Αυτή η προπαρασκευαστική ενέργεια θα συνεχιστεί 

μέχρι το 2019. 

 

Το καλοκαίρι του 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε ένα ευρωπαϊκό ταμείο άμυνας, 

προκειμένου να ενισχυθούν οι ευρωπαϊκές αμυντικές ικανότητες. Ως πρώτο μέτρο, η 

Επιτροπή πρότεινε έναν κανονισμό για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού προγράμματος 

βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, με σκοπό τη στήριξη της 

ανταγωνιστικότητας και της καινοτόμου ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ, για 

την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.  

 

Στην ευρωπαϊκή άμυνα, οι κυβερνήσεις προβαίνουν μόνο σε προμήθειες, και το πράττουν με 

βάση επιδιώξεις στρατηγικών, πολιτικών και αμυντικών ικανοτήτων. Η συνεργασία της ΕΕ 

στον τομέα της άμυνας θα παράσχει στα κράτη μέλη ισχυρότερα κίνητρα για την ανάπτυξη 

και την αγορά ευρωπαϊκών προϊόντων στον τομέα της άμυνας. Η δέσμευση της ΕΕ θα 

στηρίξει επίσης την προσπάθεια που απαιτείται για τη συγκρότηση πανευρωπαϊκών αλυσίδων 

αξίας και που υπάρχει σήμερα στην αμυντική βιομηχανία. Στην ατελή κατάσταση των 

αγορών στον τομέα της άμυνας, οι επιχειρηματικοί κίνδυνοι εμποδίζουν τη φυσική 

δημιουργία πανευρωπαϊκών αλυσίδων αξίας. Ωστόσο, όταν οι κυβερνήσεις συνεργάζονται 

για την ανάπτυξη αμυντικών ικανοτήτων, το ίδιο κάνουν και οι παράγοντες αλυσίδων αξίας 

για την ανάπτυξη αμυντικών προϊόντων. 

 

Το πρόγραμμα στοχεύει ιδίως στο στάδιο της ανάπτυξης αμυντικών προϊόντων, ένα κρίσιμο 

στάδιο του κύκλου ζωής των αμυντικών ικανοτήτων. Μέχρι το στάδιο αυτό, έχουν 

καθοριστεί τα περισσότερα χαρακτηριστικά των μελλοντικών ικανοτήτων και του κόστους 

ιδιοκτησίας για το μέλλον του κύκλου ζωής τους. Όταν τα προγράμματα ικανοτήτων έχουν 

αναπτυχθεί ως πολυεθνικά προγράμματα, αυτό είναι το στάδιο κατά το οποίο παγιώνονται οι 

περισσότερες ρυθμίσεις για το μοίρασμα της δαπάνης και των εργασιών. Θα ήταν, ως εκ 

τούτου, αποτελεσματικό να εστιαστεί το στάδιο αυτό σε επαρκή κίνητρα για την προώθηση 

της συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ. Κάτι τέτοιο θα ήταν επίσης αποδοτικό, εφόσον η παρέμβαση 

της ΕΕ προωθεί μια ευρύτερη ευρωπαϊκή κοινότητα χρηστών για ευρωπαϊκά προϊόντα στον 

τομέα της άμυνας, η οποία οδηγεί σε οικονομίες κλίμακας και πεδίου καθ’ όλη τη διάρκεια 

του κύκλου ζωής των αμυντικών προϊόντων. 
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Ο συντάκτης επιδοκιμάζει την πρόταση αυτή της Επιτροπής. Ο συντάκτης υπογραμμίζει ότι η 

πρόταση θα πρέπει να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην οικοδόμηση διευρωπαϊκής 

συνεργασίας στον τομέα της άμυνας. Η ανάπτυξη μιας ισχυρότερης και πιο αποτελεσματικής 

και ανταγωνιστικής αμυντικής βιομηχανίας -ο στόχος της EDIDP- θα ενίσχυε την 

τεχνολογική ανεξαρτησία της ΕΕ και τη στρατηγική της αυτονομία και, συνολικά, θα 

εδραίωνε την ΚΠΑΑ, ένας στόχος τον οποίο επιδιώκει σταθερά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  

 

 

Ο συντάκτης επισημαίνει τα ακόλουθα: 

 Η ελευθερία δράσης και η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Ένωσης, 

καθώς και σε σχέση με τις απαιτήσεις αμυντικών ικανοτήτων, θα πρέπει να συνιστούν 

χαρακτηριστικά όλων των στόχων του προγράμματος. 

 Η δράση της ΕΕ στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος θα πρέπει να έχει ως στόχο 

να εντάξει φορείς από όλα τα κράτη μέλη, και ιδίως από την ΕΕ13, σε αλυσίδες αξίας 

στον τομέα της άμυνας. Επιπλέον, στις αλυσίδες αξίας στον αμυντικό τομέα, οι μικρές 

και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, καθώς και οι ενδιάμεσου μεγέθους 

κατασκευαστικές επιχειρήσεις, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε 

πολλά κράτη μέλη. Αυτές οι τελευταίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο 

τρόπο όπως οι ΜΜΕ όταν αυτό είναι σύμφωνο με τους στόχους του προγράμματος. 

 Η κοινή δήλωση ΕΕ-ΝΑΤΟ και τα κοινά μέτρα εφαρμογής ΕΕ-ΝΑΤΟ, καθώς και η 

ανάγκη συνεργασίας με άλλες περιφερειακές και διεθνείς πρωτοβουλίες συνεργασίας, 

θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τις ενέργειες του προγράμματος, ανάλογα με την 

περίπτωση, τηρώντας παράλληλα τα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας των κρατών 

μελών και της Ένωσης. 

 Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος θα πρέπει να διασφαλίζεται ένας κατάλληλος 

ρόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, τηρώντας τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 

αριθ. 966/2012 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

 Η χρηματοδότηση της ΕΕ θα πρέπει να αποκλειστεί για ενέργειες σε σχέση με 

ορισμένα αμυντικά προϊόντα (όπλα μαζικής καταστροφής και σχετικές τεχνολογίες 

πυραυλικών κεφαλών, απαγορευμένα όπλα και πυρομαχικά, καθώς και πλήρως 

αυτόνομα όπλα που καθιστούν δυνατή την πραγματοποίηση επιθέσεων χωρίς 

ουσιαστική ανθρώπινη παρέμβαση ή έλεγχο). Η χρηματοδότηση της ΕΕ θα πρέπει να 

αποκλειστεί για ενέργειες σε σχέση με ορισμένα προϊόντα άμυνας (φορητά όπλα και 

ελαφρός οπλισμός), όταν η ενέργεια αναπτύσσεται κυρίως με σκοπό την εξαγωγή, 

δηλαδή όταν κανένα κράτος μέλος δεν έχει εκφράσει αίτημα για την εκτέλεση της 

ενέργειας. 

 Η πραγματικότητα δείχνει ότι οποιοδήποτε κριτήριο επιλεξιμότητας που συνδέεται με 

μερίδιο ιδιοκτησίας θα είναι δύσκολο να εφαρμοστεί, λαμβανομένων υπόψη των 

περίπλοκων ρυθμίσεων στο εσωτερικό του κλάδου. 

 Τα κριτήρια ανάθεσης πρέπει να επικαιροποιηθούν, για τη βελτίωση των στόχων και 

των κριτηρίων επιλεξιμότητας. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 

Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες: 
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Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 έχοντας υπόψη τη μόνιμη διαρθρωμένη 

συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας 

και της άμυνας, η οποία συμφωνήθηκε 

από 23 κράτη μέλη στις 13 Νοεμβρίου 

2017, όπως ορίζεται στη Συνθήκη για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, στο άρθρο 42 

παράγραφος 6 και στο άρθρο 46, καθώς 

και στο πρωτόκολλο 10, 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης 

για την ευρωπαϊκή άμυνα, που εγκρίθηκε 

στις 30 Νοεμβρίου 2016, η Επιτροπή 

δεσμεύτηκε να συμπληρώσει, να 

αξιοποιήσει και να παγιώσει τις 

συνεργατικές προσπάθειες των κρατών 

μελών όσον αφορά την ανάπτυξη 

ικανοτήτων άμυνας με στόχο την 

αντιμετώπιση προκλήσεων ασφάλειας, 

καθώς και την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας 

της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. 

Πιο συγκεκριμένα, προτάθηκε η 

δημιουργία Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας 

για την υποστήριξη των επενδύσεων στην 

κοινή έρευνα και στην κοινή ανάπτυξη 

αμυντικών εξοπλισμών και τεχνολογιών. 

Το ταμείο θα στηρίζει τη συνεργασία 

καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου 

ανάπτυξης αμυντικών προϊόντων και 

τεχνολογίας. 

(1) Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης 

για την ευρωπαϊκή άμυνα, που εγκρίθηκε 

στις 30 Νοεμβρίου 2016, η Επιτροπή 

περιγράφει τα πολλά διαρθρωτικά 

προβλήματα που αντιμετωπίζει ο 

ευρωπαϊκός τομέας της άμυνας, τα οποία 

δυσχεραίνουν την αποδοτική χρήση των 

εθνικών πόρων για την ανάπτυξη των 

αμυντικών ικανοτήτων που απαιτούνται 

για μια αποτελεσματική κοινή πολιτική 

ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ). Έτσι, η 

Επιτροπή δεσμεύτηκε να συμπληρώσει, να 

αξιοποιήσει και να παγιώσει τις 

συνεργατικές προσπάθειες των κρατών 

μελών όσον αφορά την ανάπτυξη και την 

απόκτηση ικανοτήτων άμυνας με στόχο 

την αντιμετώπιση προκλήσεων ασφάλειας, 

την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και 

της καινοτομίας της ευρωπαϊκής αμυντικής 

βιομηχανίας, καθώς και τη συμβολή στην 

τεχνολογική και βιομηχανική αυτονομία 

της Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα, 

προτάθηκε η δημιουργία Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Άμυνας για την υποστήριξη των 

επενδύσεων στην κοινή έρευνα και στην 
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κοινή ανάπτυξη αμυντικών εξοπλισμών 

και τεχνολογιών. Το ταμείο πρέπει να 

συμπληρώνει τους εθνικούς 

προϋπολογισμούς που προορίζονται για 

την άμυνα και να προσφέρει κίνητρο στα 

κράτη μέλη να επενδύσουν περισσότερο 

στην άμυνα. Το ταμείο θα στηρίζει τη 

συνεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια του 

κύκλου ανάπτυξης αμυντικών προϊόντων 

και τεχνολογίας. Προκειμένου να 

συμπληρώνει τα εθνικά προγράμματα, το 

ταμείο θα πρέπει να επιτρέπει στην 

Ένωση να εφαρμόσει σημαντική 

μόχλευση για τις εθνικές επενδύσεις, 

προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία 

μεταξύ των κρατών μελών και των 

βιομηχανιών τους. Για την επίτευξη 

αυτών των στόχων, είναι συνεπώς 

απαραίτητο να ενισχυθεί, σε ενωσιακό 

επίπεδο, το θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας 

των κρατών μελών και των επιχειρήσεων 

στον τομέα της αμυντικής βιομηχανικής 

ανάπτυξης. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1 α) Προκειμένου να δημιουργηθεί μια 

αποτελεσματική ευρωπαϊκή αγορά στον 

τομέα της άμυνας, καθώς και για να έχει 

πραγματικό αντίκτυπο το παρόν 

πρόγραμμα, έχει κρίσιμη σημασία η 

εκπλήρωση των βασικών κανονιστικών 

προϋποθέσεων, και ιδίως η πλήρης 

εφαρμογή της οδηγίας 2009/81/ΕΚ 

σχετικά με τις συμβάσεις στον τομέα της 

άμυνας. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 



 

AD\1143849EL.docx 7/40 PE612.300v02-00 

 EL 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Για να υποστηριχθεί η ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και της καινοτόμου 

ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας της 

Ένωσης, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα 

ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής 

ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας (εφεξής: 

«το πρόγραμμα»). Το πρόγραμμα θα 

πρέπει να αποσκοπεί στην ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας της αμυντικής 

βιομηχανίας της Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένης της άμυνας στον 

κυβερνοχώρο, μέσω της στήριξης της 

συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων στη 

φάση της ανάπτυξης αμυντικών προϊόντων 

και τεχνολογιών. Η φάση της ανάπτυξης, η 

οποία έπεται της φάσης της έρευνας και 

της τεχνολογίας, συνεπάγεται σημαντικούς 

κινδύνους και κόστος, τα οποία 

παρεμποδίζουν την περαιτέρω 

εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της 

έρευνας και επηρεάζουν δυσμενώς την 

ανταγωνιστικότητα της αμυντικής 

βιομηχανίας της Ένωσης. Μέσω της 

στήριξης της φάσης της ανάπτυξης, το 

πρόγραμμα θα συμβάλει στη βελτίωση της 

αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της 

έρευνας στον τομέα της άμυνας και στη 

γεφύρωση του χάσματος μεταξύ έρευνας 

και παραγωγής, καθώς και στην προώθηση 

όλων των μορφών καινοτομίας. Το 

πρόγραμμα θα πρέπει να συμπληρώνει τις 

δραστηριότητες που υλοποιούνται 

σύμφωνα με το άρθρο 182 της ΣΛΕΕ και 

δεν καλύπτει την παραγωγή αμυντικών 

προϊόντων και τεχνολογιών. 

(2) Για να υποστηριχθεί η ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και της καινοτόμου 

ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας της 

Ένωσης, με στόχο τη στρατηγική και 

τεχνολογική αυτονομία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα 

ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής 

ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας (εφεξής: 

«το πρόγραμμα»). Το πρόγραμμα αυτό θα 

πρέπει να αποσκοπεί στον προοδευτικό 

καθορισμό και εφαρμογή κοινής 

αμυντικής πολιτικής σύμφωνα με το 

άρθρο 2 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ και να 

επιδιώκει την ανάπτυξη των σύγχρονων 

ικανοτήτων που χρειάζονται οι ένοπλες 

δυνάμεις των κρατών μελών, καθώς και 

τη βελτίωση της ασφάλειάς τους. Αυτό το 

πρόγραμμα θα πρέπει να αποσκοπεί στην 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 

αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένης της άμυνας στον 

κυβερνοχώρο, μέσω της στήριξης της 

συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, 

περιλαμβανομένων των ερευνητικών 

κέντρων, στη φάση της ανάπτυξης 

αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών που 

οδηγούν σε μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα και μείωση της 

σπατάλης και των επικαλύψεων στην 

αγορά του τομέα της άμυνας. Η φάση της 

ανάπτυξης, η οποία έπεται της φάσης της 

έρευνας και της τεχνολογίας, συνεπάγεται 

σημαντικούς κινδύνους και κόστος, τα 

οποία παρεμποδίζουν την περαιτέρω 

εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της 

έρευνας και επηρεάζουν δυσμενώς την 

ανταγωνιστικότητα της αμυντικής 

βιομηχανίας της Ένωσης. Μέσω της 

στήριξης της φάσης της ανάπτυξης, το 

πρόγραμμα θα συμβάλει στη βελτίωση της 

αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της 

έρευνας στον τομέα της άμυνας και στη 

γεφύρωση του χάσματος μεταξύ έρευνας 

και παραγωγής, καθώς και στην προώθηση 

όλων των μορφών καινοτομίας. Το 

πρόγραμμα, καθώς και κάθε μορφή 
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δυνητικής συνέχειάς του μετά το 2020, θα 

πρέπει να συμπληρώνει τις δραστηριότητες 

που υλοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 

182 της ΣΛΕΕ και δεν καλύπτει την 

παραγωγή αμυντικών προϊόντων και 

τεχνολογιών. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Για την καλύτερη αξιοποίηση των 

οικονομικών κλίμακας της αμυντικής 

βιομηχανίας, το πρόγραμμα θα πρέπει να 

στηρίξει τη συνεργασία μεταξύ 

επιχειρήσεων για την ανάπτυξη αμυντικών 

προϊόντων και τεχνολογιών. 

(3) Για την καλύτερη αξιοποίηση των 

οικονομικών κλίμακας της αμυντικής 

βιομηχανίας, το πρόγραμμα θα πρέπει να 

στηρίξει τη συνεργασία μεταξύ 

επιχειρήσεων για την ανάπτυξη αμυντικών 

προϊόντων και τεχνολογιών, προωθώντας 

μια πιο ενοποιημένη αγορά, 

διασφαλίζοντας την αποδοτικότητα των 

επενδύσεων και αποφεύγοντας την 

αλληλεπικάλυψη ικανοτήτων και 

δαπανών. Σύμφωνα με μελέτες, η Ένωση 

θα μπορούσε να εξοικονομήσει από 25 

έως 100 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως 

μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας 

στον τομέα της άμυνας. 

Αιτιολόγηση 

Ένας από τους κύριους στόχους της παρούσας νομοθετικής πράξης είναι η μείωση της 

διασπάθισης των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 

εφαρμοστεί σε πλήρη συμμόρφωση με τις 

διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 

αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου6. 

(5) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 

εφαρμοστεί σε πλήρη συμμόρφωση με τις 

διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 

αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου6. 
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Ειδικότερα, η χρηματοδότηση μπορεί να 

λάβει τη μορφή επιδοτήσεων. Κατά 

περίπτωση, μπορούν επίσης να 

χρησιμοποιηθούν χρηματοδοτικά μέσα ή 

δημόσιες συμβάσεις. 

Ειδικότερα, η χρηματοδότηση μπορεί να 

λάβει τη μορφή επιδοτήσεων και 

δημοσίων συμβάσεων για την εκπόνηση 

μελετών. Θα μπορούσαν επίσης να 

χρησιμοποιηθούν στο μέλλον, στη βάση 

της εμπειρίας του παρόντος 

προγράμματος, χρηματοδοτικά μέσα, 

ιδίως για το «παράθυρο ικανοτήτων» του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας μετά το 

2020. Στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, η 

Επιτροπή θα πρέπει να διαθέσει 

οικονομικούς πόρους για το προσεχές 

πρόγραμμα που θα ακολουθήσει. Η 

Επιτροπή θα πρέπει να ξεκινήσει τις 

προκαταρκτικές εργασίες, την 

αξιολόγηση και τις σχετικές προτάσεις το 

συντομότερο δυνατό.  

_________________ _________________ 

6 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 

2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς 

κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 

προϋπολογισμό της Ένωσης και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 

αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ 

L 298 της 26.10.2012, σ. 1). 

6 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 

2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς 

κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 

προϋπολογισμό της Ένωσης και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 

αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ 

L 298 της 26.10.2012, σ. 1). 

Αιτιολόγηση 

Οι δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για την εκπόνηση μελετών. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων 

του τομέα, στην πράξη δεν θα 

δρομολογηθούν συνεργατικά έργα μεταξύ 

επιχειρήσεων αν τα κράτη μέλη δεν έχουν 

συμφωνήσει πρώτα να στηρίξουν αυτά τα 

έργα. Αφού καθορίσουν κοινές 

προτεραιότητες όσον αφορά τις αμυντικές 

ικανότητες σε επίπεδο Ένωσης και 

(7) Αφού καθορίσουν κοινές 

προτεραιότητες όσον αφορά τις αμυντικές 

ικανότητες σε επίπεδο Ένωσης μέσω του 

σχεδίου ανάπτυξης ικανοτήτων και 

λαμβάνοντας υπόψη επίσης τη 

συντονισμένη ετήσια επισκόπηση στον 

τομέα της άμυνας και με σκοπό την 

επίτευξη του επιπέδου φιλοδοξίας της ΕΕ 
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λαμβάνοντας υπόψη επίσης, κατά 

περίπτωση, συνεργατικές πρωτοβουλίες 

σε περιφερειακή βάση, τα κράτη μέλη 

εντοπίζουν και ενοποιούν στρατιωτικές 

απαιτήσεις και καθορίζουν τις τεχνικές 

προδιαγραφές του έργου. Μπορούν επίσης 

να διορίσουν έναν διαχειριστή έργου ως 

επικεφαλής των εργασιών που σχετίζονται 

με την ανάπτυξη συνεργατικού έργου. 

που συμφωνήθηκε από το Συμβούλιο στα 

συμπεράσματά του της 14ης Νοεμβρίου 

2016 και εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο στις 15 Δεκεμβρίου 2016, τα 

κράτη μέλη εντοπίζουν και ενοποιούν 

στρατιωτικές απαιτήσεις και καθορίζουν 

τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου. 

Μπορούν επίσης να διορίσουν έναν 

διαχειριστή έργου ως επικεφαλής των 

εργασιών που σχετίζονται με την ανάπτυξη 

συνεργατικού έργου. 

Αιτιολόγηση 

Το πρόγραμμα πρέπει να βασίζεται στις υφιστάμενες διαδικασίες για τον καθορισμό των κοινών 

προτεραιοτήτων όσον αφορά τις αμυντικές ικανότητες. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Αν μια δράση που στηρίζεται από 

το πρόγραμμα τελεί υπό τη διαχείριση 

διαχειριστή έργου που έχει διοριστεί από 

τα κράτη μέλη, η Επιτροπή θα πρέπει να 

ενημερώσει τον διαχειριστή έργου πριν 

από την εκτέλεση της πληρωμής προς τον 

δικαιούχο της επιλέξιμης δράσης, ώστε ο 

διαχειριστής έργου να μπορέσει να 

διασφαλίσει την τήρηση των 

χρονοδιαγραμμάτων από τους δικαιούχους. 

(8) Αν μια δράση που στηρίζεται από 

το πρόγραμμα τελεί υπό τη διαχείριση 

διαχειριστή έργου που έχει διοριστεί από 

τα κράτη μέλη, η Επιτροπή θα πρέπει να 

συμβουλευτεί τον διαχειριστή έργου 

σχετικά με την πρόοδο της δράσης πριν 

από την εκτέλεση της πληρωμής προς τον 

δικαιούχο της επιλέξιμης δράσης, ώστε ο 

διαχειριστής έργου να μπορέσει να 

διασφαλίσει την τήρηση των 

χρονοδιαγραμμάτων από τους δικαιούχους. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Η χρηματοδοτική στήριξη της 

Ένωσης δεν θα πρέπει να επηρεάζει την 

εξαγωγή προϊόντων, εξοπλισμού ή 

τεχνολογιών ούτε τη διακριτική ευχέρεια 

(9) Η χρηματοδοτική στήριξη της 

Ένωσης δεν θα πρέπει να επηρεάζει την 

εξαγωγή προϊόντων, εξοπλισμού ή 

τεχνολογιών ούτε τη διακριτική ευχέρεια 
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των κρατών μελών σχετικά με την 

πολιτική εξαγωγής προϊόντων 

συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας. Η 

χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης δεν θα 

πρέπει να επηρεάζει τις πολιτικές των 

κρατών μελών για την εξαγωγή προϊόντων 

συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας. 

των κρατών μελών σχετικά με την 

πολιτική εξαγωγής προϊόντων 

συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας. Η 

χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης δεν θα 

πρέπει να επηρεάζει τις πολιτικές των 

κρατών μελών για την εξαγωγή προϊόντων 

συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας, οι 

οποίες πλαισιώνονται από την κοινή θέση 

2008/944/ΚΕΠΠΑ. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Δεδομένου ότι ο στόχος του 

προγράμματος είναι η στήριξη της 

ανταγωνιστικότητας της αμυντικής 

βιομηχανίας της Ένωσης μέσω της 

ελαχιστοποίησης των κινδύνων που ενέχει 

η φάση της ανάπτυξης συνεργατικών 

έργων, δράσεις που σχετίζονται με την 

ανάπτυξη αμυντικού προϊόντος ή 

τεχνολογίας, και πιο συγκεκριμένα ο 

ορισμός κοινών τεχνικών προδιαγραφών, ο 

σχεδιασμός, η ανάπτυξη πρωτοτύπων, η 

εκτέλεση δοκιμών, η έγκριση, η 

πιστοποίηση, καθώς και μελέτες 

σκοπιμότητας και άλλα υποστηρικτικά 

μέτρα, θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για να 

επωφεληθούν από το πρόγραμμα. Αυτό θα 

ισχύει επίσης για την αναβάθμιση 

υφιστάμενων αμυντικών προϊόντων και 

τεχνολογιών. 

(10) Δεδομένου ότι ο στόχος του 

προγράμματος είναι η στήριξη του 

προοδευτικού καθορισμού κοινής 

αμυντικής πολιτικής και της 

ανταγωνιστικότητας της αμυντικής 

βιομηχανίας της Ένωσης μέσω της 

ελαχιστοποίησης των κινδύνων που ενέχει 

η φάση της ανάπτυξης συνεργατικών 

έργων, δράσεις που σχετίζονται με την 

ανάπτυξη αμυντικού προϊόντος ή 

τεχνολογίας, και πιο συγκεκριμένα ο 

ορισμός κοινών τεχνικών προδιαγραφών, ο 

σχεδιασμός, η ανάπτυξη πρωτοτύπων, η 

εκτέλεση δοκιμών, η έγκριση, η 

πιστοποίηση, καθώς και μελέτες 

σκοπιμότητας και άλλα υποστηρικτικά 

μέτρα, θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για να 

επωφεληθούν από το πρόγραμμα. Αυτό θα 

ισχύει επίσης για την αναβάθμιση 

υφιστάμενων αμυντικών προϊόντων και 

τεχνολογιών της Ευρώπης. 

Αιτιολόγηση 

Το ζητούμενο είναι ο προοδευτικός καθορισμός κοινής αμυντικής πολιτικής. Η ενίσχυση της 

ευρωπαϊκής βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης στον τομέα της άμυνας μέσω των μέτρων 

του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας αποτελεί ένα 

μέσο για την επίτευξη αυτού του πρωταρχικού στόχου. 

 

Τροπολογία  11 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Λαμβανομένου υπόψη του 

γεγονότος ότι το πρόγραμμα αποσκοπεί 

ιδίως στην ενίσχυση της συνεργασίας 

μεταξύ επιχειρήσεων σε όλα τα κράτη 

μέλη, μια δράση θα πρέπει να είναι 

επιλέξιμη για χρηματοδότηση στο πλαίσιο 

του προγράμματος μόνο εφόσον 

υλοποιείται με συνεργασία τουλάχιστον 

τριών επιχειρήσεων που είναι 

εγκατεστημένες σε τουλάχιστον δύο 

διαφορετικά κράτη μέλη. 

(11) Λαμβανομένου υπόψη του 

γεγονότος ότι το πρόγραμμα αποσκοπεί 

ιδίως στην ενίσχυση της συνεργασίας 

μεταξύ επιχειρήσεων σε όλα τα κράτη 

μέλη, μια δράση θα πρέπει να είναι 

επιλέξιμη για χρηματοδότηση στο πλαίσιο 

του προγράμματος μόνο εφόσον 

υλοποιείται με συνεργασία τουλάχιστον 

τριών επιχειρήσεων που είναι 

εγκατεστημένες σε τουλάχιστον τρία 

διαφορετικά κράτη μέλη. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Η διασυνοριακή συνεργασία για 

την ανάπτυξη αμυντικών προϊόντων και 

τεχνολογιών έχει συχνά παρεμποδιστεί 

λόγω της δυσκολίας να συμφωνηθούν 

κοινές τεχνικές προδιαγραφές. Η απουσία 

ή το περιορισμένο επίπεδο κοινών 

τεχνικών προδιαγραφών έχουν οδηγήσει σε 

αυξημένη πολυπλοκότητα, καθυστερήσεις 

και υπερτιμολόγηση των δαπανών στη 

φάση της ανάπτυξης. Η συμφωνία σχετικά 

με κοινές τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει 

να αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη 

στήριξης από την ΕΕ στο πλαίσιο του 

παρόντος προγράμματος. Οι δράσεις που 

αποσκοπούν στη στήριξη της 

διαμόρφωσης κοινού ορισμού τεχνικών 

προδιαγραφών θα πρέπει επίσης να είναι 

επιλέξιμες για στήριξη στο πλαίσιο του 

προγράμματος. 

(12) Η διασυνοριακή συνεργασία για 

την ανάπτυξη αμυντικών προϊόντων και 

τεχνολογιών έχει συχνά παρεμποδιστεί 

λόγω της δυσκολίας να συμφωνηθούν 

κοινές τεχνικές προδιαγραφές που 

προωθούν τη διαλειτουργικότητα. Η 

απουσία ή το περιορισμένο επίπεδο κοινών 

τεχνικών προδιαγραφών έχουν οδηγήσει σε 

αυξημένη πολυπλοκότητα, καθυστερήσεις 

και υπερτιμολόγηση των δαπανών στη 

φάση της ανάπτυξης. Η συμφωνία σχετικά 

με κοινές τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει 

να αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη 

στήριξης από την ΕΕ στο πλαίσιο του 

παρόντος προγράμματος. Οι δράσεις που 

αποσκοπούν στη στήριξη της 

διαμόρφωσης κοινού ορισμού τεχνικών 

προδιαγραφών θα πρέπει επίσης να είναι 

επιλέξιμες για στήριξη στο πλαίσιο του 

προγράμματος. 
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Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Δεδομένου ότι στόχος του 

προγράμματος είναι η ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας της αμυντικής 

βιομηχανίας της Ένωσης, μόνο οντότητες 

που είναι εγκατεστημένες στην Ένωση και 

τελούν υπό τον πραγματικό έλεγχο κρατών 

μελών ή υπηκόων τους θα πρέπει να είναι 

επιλέξιμες για στήριξη. Επιπλέον, 

προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία 

των βασικών συμφερόντων ασφάλειας της 

Ένωσης και των κρατών μελών της, η 

υποδομή, οι εγκαταστάσεις, τα 

περιουσιακά στοιχεία και οι πόροι που 

χρησιμοποιούνται από τους δικαιούχους 

και τους υπεργολάβους σε δράσεις που 

χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 

προγράμματος, δεν θα πρέπει να 

βρίσκονται στο έδαφος τρίτων χωρών. 

(13) Δεδομένου ότι στόχος του 

προγράμματος είναι η ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας, η αποδοτικότητα 

της συνεργασίας και η ενοποίηση της 

αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης, 

καθώς και η υποστήριξη της ευρωπαϊκής 

στρατηγικής και τεχνολογικής 

αυτονομίας, μόνο οντότητες που είναι 

εγκατεστημένες στην Ένωση και τελούν 

υπό τον πραγματικό έλεγχο κρατών μελών 

ή υπηκόων τους θα πρέπει να είναι 

επιλέξιμες για στήριξη, ως άμεσοι 

δικαιούχοι ή υπεργολάβοι. Επιπλέον, 

προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία 

των βασικών συμφερόντων ασφάλειας της 

Ένωσης και των κρατών μελών της, η 

υποδομή, οι εγκαταστάσεις, τα 

περιουσιακά στοιχεία και οι πόροι που 

χρησιμοποιούνται από τους δικαιούχους 

και τους υπεργολάβους σε δράσεις που 

χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 

προγράμματος, δεν θα πρέπει να 

βρίσκονται στο έδαφος τρίτων χωρών και 

δεν υπόκειται σε έλεγχο ή περιορισμούς 

από τρίτες χώρες, επιχειρήσεις ή 

δημόσιους φορείς σε τρίτες χώρες. Οι 

υλικοί, άυλοι και ανθρώπινοι πόροι 

πρέπει να είναι ελεύθεροι προς χρήση και 

απαλλαγμένοι από οιονδήποτε περιορισμό 

έναντι τρίτων κρατών. Επιχείρηση που 

ελέγχεται από τρίτες χώρες ή οντότητες 

τρίτων χωρών ή θυγατρικές επιχειρήσεις 

τρίτων χωρών που είναι εγκατεστημένες 

στην Ένωση θα πρέπει να είναι επιλέξιμες 

εάν η υποστήριξη της Ένωσης σέβεται 

πλήρως τα συμφέροντα ασφάλειας και 

άμυνας της Ένωσης και των κρατών 

μελών της και εφόσον τα κράτη μέλη που 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα παρέχουν 

στη συγκεκριμένη επιχείρηση διαβάθμιση 

ασφαλείας. 
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Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Οι επιλέξιμες δράσεις που 

υλοποιούνται στο πλαίσιο της μόνιμης 

διαρθρωμένης συνεργασίας στο θεσμικό 

πλαίσιο της Ένωσης θα εξασφαλίζουν 

ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ 

επιχειρήσεων σε διάφορα κράτη μέλη σε 

συνεχή βάση και, συνεπώς, συμβάλλουν 

άμεσα στους στόχους του προγράμματος. 

Κατά συνέπεια, αυτά τα έργα θα πρέπει να 

είναι επιλέξιμα για αυξημένο ποσοστό 

χρηματοδότησης. 

(14) Οι επιλέξιμες δράσεις που 

υλοποιούνται στο πλαίσιο της μόνιμης 

διαρθρωμένης συνεργασίας στο θεσμικό 

πλαίσιο της Ένωσης, η οποία 

συμφωνήθηκε και υπεγράφη από τους 

υπουργούς Εξωτερικών και τους 

υπουργούς Άμυνας 23 κρατών μελών στις 

13 Νοεμβρίου 2017, θα εξασφαλίζουν 

ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ 

επιχειρήσεων σε διάφορα κράτη μέλη σε 

συνεχή βάση και, συνεπώς, συμβάλλουν 

άμεσα στους στόχους του προγράμματος. 

Κατά συνέπεια, αυτά τα έργα θα πρέπει να 

είναι επιλέξιμα για αυξημένο ποσοστό 

χρηματοδότησης. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Η προώθηση της καινοτομίας και 

της τεχνολογικής ανάπτυξης στην 

αμυντική βιομηχανία της Ένωσης θα 

πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που συνάδει 

με τα συμφέροντα ασφάλειας της Ένωσης. 

Ομοίως, η συμβολή της δράσης σε 

συμφέροντα ασφάλειας και στις 

προτεραιότητες όσον αφορά τις αμυντικές 

ικανότητες που συμφωνούνται από κοινού 

από τα κράτη μέλη θα πρέπει να λειτουργεί 

ως κριτήριο χορήγησης. Εντός της 

Ένωσης, οι κοινές προτεραιότητες όσον 

αφορά τις αμυντικές ικανότητες 

προσδιορίζονται κυρίως μέσω του σχεδίου 

ανάπτυξης ικανοτήτων. Άλλες διαδικασίες 

της Ένωσης, όπως η συντονισμένη ετήσια 

επισκόπηση στον τομέα της άμυνας 

(CARD) και η μόνιμη διαρθρωμένη 

(16) Η προώθηση της καινοτομίας και 

της τεχνολογικής ανάπτυξης στην 

αμυντική βιομηχανία στα κράτη μέλη θα 

πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που συνάδει 

με τα συμφέροντα ασφάλειας της Ένωσης 

όπως αυτά ορίζονται στο πλαίσιο της 

κοινής εξωτερικής πολιτικής και 

πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και της 

κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας 

(ΚΠΑΑ). Θα πρέπει επίσης να επιτρέπει 

τη διατήρηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων 

και εμπειρογνωσίας της αμυντικής 

βιομηχανίας στα κράτη μέλη και να 

συμβάλλει στην ενίσχυση της 

τεχνολογικής και βιομηχανικής 

αυτονομίας της Ένωσης. Ομοίως, η 

συμβολή της δράσης σε συμφέροντα 

ασφάλειας και στις προτεραιότητες όσον 
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συνεργασία, θα στηρίξουν την εφαρμογή 

συναφών προτεραιοτήτων μέσω 

ενισχυμένης συνεργασίας. Κατά 

περίπτωση, μπορούν επίσης να ληφθούν 

υπόψη οι περιφερειακές ή διεθνείς 

πρωτοβουλίες συνεργασίας, όπως στο 

πλαίσιο του ΝΑΤΟ, που εξυπηρετούν τα 

συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας της 

Ένωσης. 

αφορά τις αμυντικές ικανότητες που 

συμφωνούνται από κοινού από τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να λειτουργεί ως κριτήριο 

χορήγησης. Εντός της Ένωσης, οι κοινές 

προτεραιότητες όσον αφορά τις αμυντικές 

ικανότητες προσδιορίζονται κυρίως μέσω 

του σχεδίου ανάπτυξης ικανοτήτων. Άλλες 

διαδικασίες της Ένωσης, όπως η 

συντονισμένη ετήσια επισκόπηση στον 

τομέα της άμυνας (CARD) και η μόνιμη 

διαρθρωμένη συνεργασία (PESCO), θα 

στηρίξουν την εφαρμογή συναφών 

προτεραιοτήτων μέσω ενισχυμένης 

συνεργασίας. Τα εθνικά σχέδια 

εφαρμογής των κρατών μελών στο 

πλαίσιο της PESCO τα οποία 

αποτελούνται από συγκεκριμένες δράσεις 

θα πρέπει να συντονίζονται με το 

πρόγραμμα. Κατά περίπτωση, θα πρέπει 

επίσης να ληφθούν υπόψη οι 

περιφερειακές ή διεθνείς πρωτοβουλίες 

συνεργασίας, όπως στο πλαίσιο του 

ΝΑΤΟ, που εξυπηρετούν τα συμφέροντα 

ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης, και να 

μην οδηγούν σε αλληλοεπικαλυπτόμενες 

προσπάθειες. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 16 α) Τα κράτη μέλη εργάζονται 

μεμονωμένα και από κοινού για την 

ανάπτυξη, την παραγωγή και τη χρήση 

μη επανδρωμένων αεροσκαφών, 

οχημάτων και σκαφών. Η επιχειρησιακή 

χρήση των συστημάτων αυτών 

περιλαμβάνει τη διενέργεια επιθέσεων σε 

στρατιωτικούς στόχους. Η έρευνα και 

ανάπτυξη που συνδέονται με την 

ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων, 

στρατιωτικών και μη στρατιωτικών, 

υποστηρίζονται από κονδύλια της 

Ένωσης, και αναμένεται ότι αυτό θα 

συνεχιστεί στο μέλλον, ενδεχομένως στο 
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πλαίσιο και του παρόντος προγράμματος. 

Τίποτε στον παρόντα κανονισμό δεν θα 

πρέπει να παρεμποδίζει τη νόμιμη χρήση 

των τεχνολογιών ή των προϊόντων που 

έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιό του. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Για να διασφαλιστεί η συμβολή 

των χρηματοδοτούμενων δράσεων στην 

ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 

αμυντικής βιομηχανίας, οι δράσεις θα 

πρέπει να είναι αγορακεντρικές και 

προσανατολισμένες στη ζήτηση. Συνεπώς, 

το γεγονός ότι τα κράτη μέλη έχουν ήδη 

δεσμευτεί να παραγάγουν και να 

προμηθεύσουν από κοινού το τελικό 

προϊόν ή τεχνολογία, πιθανώς με 

συντονισμένο τρόπο, θα πρέπει να ληφθεί 

υπόψη στα κριτήρια χορήγησης. 

(18) Για να διασφαλιστεί η συμβολή 

των χρηματοδοτούμενων δράσεων στην 

ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 

αμυντικής βιομηχανίας, οι δράσεις θα 

πρέπει να είναι αγορακεντρικές και 

προσανατολισμένες στη ζήτηση, με σκοπό 

την εδραίωση της ζήτησης στον τομέα 

της ευρωπαϊκής άμυνας. Συνεπώς, το 

γεγονός ότι τα κράτη μέλη έχουν ήδη 

δεσμευτεί να παραγάγουν και να 

προμηθεύσουν από κοινού το τελικό 

προϊόν ή τεχνολογία, πιθανώς με 

συντονισμένο τρόπο, θα πρέπει να ληφθεί 

υπόψη στα κριτήρια χορήγησης. 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να αποφευχθεί η αντιμετώπιση του προγράμματος ως μέσου αύξησης των ευρωπαϊκών 

εξαγωγών όπλων (μέσω της ανταγωνιστικότητας). 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Η χρηματοδοτική συνδρομή της 

Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος 

δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 20% του 

συνολικού επιλέξιμου κόστους της δράσης 

όταν η τελευταία αφορά την ανάπτυξη 

πρωτοτύπων, η οποία είναι συχνά η πλέον 

δαπανηρή δράση κατά τη φάση της 

(19) Η χρηματοδοτική συνδρομή της 

Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος 

δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 30% του 

συνολικού επιλέξιμου κόστους της δράσης, 

συμπεριλαμβανομένου μέρους των 

έμμεσων εξόδων της δράσης με την 

έννοια του άρθρου 126 του κανονισμού 
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ανάπτυξης. Ωστόσο, για άλλες δράσεις στη 

φάση της ανάπτυξης θα πρέπει να 

καλυφθεί το σύνολο του επιλέξιμου 

κόστους. 

(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, όταν η 

τελευταία αφορά την ανάπτυξη 

πρωτοτύπων, η οποία είναι συχνά η πλέον 

δαπανηρή δράση κατά τη φάση της 

ανάπτυξης. Ωστόσο, για άλλες δράσεις στη 

φάση της ανάπτυξης θα πρέπει να 

καλυφθεί το σύνολο του επιλέξιμου 

κόστους. 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 20 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) Δεδομένου ότι στόχος της στήριξης 

της Ένωσης είναι η ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας του τομέα και αφορά 

μόνο τη φάση της ανάπτυξης, η Επιτροπή 

δεν θα πρέπει να έχει κυριότητα ή 

δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας επί 

των προϊόντων ή των τεχνολογιών που 

προκύπτουν από χρηματοδοτούμενες 

δράσεις. Το εφαρμοστέο καθεστώς 

δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας θα 

καθοριστεί βάσει σύμβασης από τους 

δικαιούχους. 

(20) Δεδομένου ότι στόχος της στήριξης 

της Ένωσης είναι η ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας του τομέα και αφορά 

μόνο τη φάση της ανάπτυξης, η Ένωση 

δεν θα πρέπει να έχει κυριότητα ή 

δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας επί 

των προϊόντων ή των τεχνολογιών που 

προκύπτουν από χρηματοδοτούμενες 

δράσεις. Το εφαρμοστέο καθεστώς 

δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας θα 

καθοριστεί βάσει σύμβασης από τους 

δικαιούχους. Τα αποτελέσματα των 

δράσεων που χρηματοδοτούνται στο 

πλαίσιο του προγράμματος δεν θα πρέπει 

να υπόκεινται σε οιονδήποτε έλεγχο ή 

περιορισμό από τρίτο κράτος ή οντότητα. 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 21 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει 

ένα πολυετές πρόγραμμα εργασίας 

σύμφωνα με τους στόχους του 

προγράμματος. Η Επιτροπή θα πρέπει να 

βοηθηθεί στη θέσπιση του προγράμματος 

εργασίας από επιτροπή κρατών μελών 

(εφεξής: «επιτροπή προγράμματος»). Υπό 

(21) Η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει 

ένα πολυετές πρόγραμμα εργασίας 

σύμφωνα με τους στόχους του 

προγράμματος, ιδίως τον στόχο της 

ανταγωνιστικότητας. Η Επιτροπή θα 

πρέπει να βοηθηθεί στη θέσπιση του 

προγράμματος εργασίας από επιτροπή 
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το πρίσμα της πολιτικής της Ένωσης για 

τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ως 

παράγοντες καίριας σημασίας για την 

εξασφάλιση οικονομικής ανάπτυξης, 

καινοτομίας, δημιουργίας θέσεων εργασίας 

και κοινωνικής ένταξης στην Ένωση και 

δεδομένου ότι οι δράσεις που στηρίζονται 

θα απαιτήσουν διεθνική συνεργασία, είναι 

σημαντικό το πρόγραμμα εργασίας να 

αντανακλά και να καθιστά δυνατή τη 

διασυνοριακή συμμετοχή ΜΜΕ και, 

συνεπώς, ένα ποσοστό του συνολικού 

προϋπολογισμού να διατίθεται για τέτοιες 

δράσεις. 

κρατών μελών με την έννοια του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 (εφεξής: 

«επιτροπή προγράμματος»). Υπό το 

πρίσμα της πολιτικής της Ένωσης για τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ως 

παράγοντες καίριας σημασίας για την 

εξασφάλιση οικονομικής ανάπτυξης, 

καινοτομίας, δημιουργίας θέσεων εργασίας 

και κοινωνικής ένταξης στην Ένωση και 

δεδομένου ότι οι δράσεις που στηρίζονται 

θα απαιτήσουν διεθνική συνεργασία, είναι 

σημαντικό το πρόγραμμα εργασίας να 

αντανακλά και να τονίζει τον ρόλο των 

μικρών και μεσαίου μεγέθους 

επιχειρήσεων (ΜΜΕ), καθώς και 

εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης και 
τη διασυνοριακή συμμετοχή τους και, 

συνεπώς, ένα ποσοστό τουλάχιστον 20% 

του συνολικού προϋπολογισμού να 

διατίθεται για τέτοιες δράσεις. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 25 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(25) Η Επιτροπή, στο τέλος του 

προγράμματος, θα πρέπει να καταρτίσει 

έκθεση εφαρμογής που θα εξετάζει τις 

οικονομικές δραστηριότητες όσον αφορά 

τη δημοσιονομική εκτέλεση, τα 

αποτελέσματα και, όπου είναι εφικτό, τον 

αντίκτυπο.Στο πλαίσιο αυτής της έκθεσης 

θα πρέπει επίσης να αναλύεται η 

διασυνοριακή συμμετοχή ΜΜΕ σε έργα 

στο πλαίσιο του προγράμματος, καθώς και 

η συμμετοχή ΜΜΕ στην παγκόσμια 

αξιακή αλυσίδα· 

(25) Η Επιτροπή θα πρέπει να 

καταρτίσει, έως το τέλος του πρώτου 

έτους εφαρμογής, ενδιάμεση έκθεση 

προόδου και, στο τέλος του 

προγράμματος, έκθεση εφαρμογής. Στις 

εκθέσεις θα πρέπει να αναλύεται η 

ανάπτυξη των βιομηχανικών δεξιοτήτων 

και των αμυντικών ικανοτήτων, καθώς 

και η συνοχή με τους στόχους εξωτερικής 

πολιτικής της ΕΕ και των κρατών μελών 

της και οι οικονομικές δραστηριότητες 

όσον αφορά τα αποτελέσματα της 

δημοσιονομικής εκτέλεσης και, όπου είναι 

εφικτό, τον αντίκτυπο. Στις εκθέσεις 

αυτές θα πρέπει επίσης να αναλύεται και 

να προωθείται η διασυνοριακή συμμετοχή 

ΜΜΕ και εταιρειών μεσαίας 

κεφαλαιοποίησης σε έργα στο πλαίσιο του 

προγράμματος, καθώς και η συμμετοχή 

τους στην παγκόσμια αξιακή αλυσίδα. Οι 
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εκθέσεις θα πρέπει επίσης να 

περιλαμβάνουν πληροφορίες για την 

προέλευση των δικαιούχων. 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 25 α) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να διασφαλίζουν την ευρύτερη 

δυνατή προώθηση του προγράμματος, 

προκειμένου να αυξηθεί η 

αποτελεσματικότητά του και, συνεπώς, 

να βελτιωθούν η ανταγωνιστικότητα της 

αμυντικής βιομηχανίας και οι αμυντικές 

ικανότητες των κρατών μελών. 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους 

στόχους: 
Σε μια προσπάθεια για να διαμορφωθεί 

σταδιακά μια κοινή αμυντική πολιτικής 

σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 4 

της ΣΛΕΕ, να ενισχυθεί η άμυνα της ΕΕ, 

η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών 

και η ελευθερία δράσης των κρατών 

μελών και της Ένωσης, καθώς και να 

ευθυγραμμιστούν οι ανάγκες της 

εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής 

ασφάλειας με τις επιχειρησιακές 

δυνατότητες και σύμφωνα με τις 

προτεραιότητες που συμφωνούνται από 

κοινού από τα κράτη μέλη όσον αφορά 

τις αμυντικές ικανότητες, στο πλαίσιο του 

σχεδίου ανάπτυξης ικανοτήτων της 

Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας 

(ΚΠΑΑ), το πρόγραμμα έχει τους 

ακόλουθους στόχους: 
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Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

και της καινοτόμου ικανότητας της 

αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης μέσω 

της στήριξης δράσεων κατά τη φάση 

ανάπτυξής τους· 

α) ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

και της καινοτόμου ικανότητας της 

αμυντικής βιομηχανίας στην Ένωση και 

επίτευξη τεχνολογικής και βιομηχανικής 

αυτονομίας μέσω της στήριξης δράσεων 

που θα υλοποιούνται στο έδαφος της 

Ένωσης  κατά τη φάση ανάπτυξης 

τεχνολογιών ή προϊόντων του τομέα της 

άμυνας· 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) στήριξη και αξιοποίηση της 

συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, 

συμπεριλαμβανομένων μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων, για την ανάπτυξη 

τεχνολογιών ή προϊόντων σύμφωνα με τις 

προτεραιότητες που συμφωνούνται από 

κοινού από τα κράτη μέλη εντός της 

Ένωσης όσον αφορά τις αμυντικές 

ικανότητες· 

β) στήριξη, αξιοποίηση και 

εξισορρόπηση της διασυνοριακής 

συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, μεταξύ 

άλλων με την προώθηση της συμμετοχής 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και 

εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης και  

ερευνητικών κέντρων, στις αλυσίδες 

αξίας αμυντικών τεχνολογιών ή 

προϊόντων, αποφεύγοντας την επικάλυψη 

των βιομηχανικών ικανοτήτων και 

φαινόμενα παραγκωνισμού των εθνικών 

επενδύσεων στον αμυντικό τομέα· κατά 

περίπτωση, και έχοντας κατά νου ότι 

πρέπει να αποτραπούν οι περιττές 

αλληλεπικαλύψεις, θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη οι περιφερειακές ή 

διεθνείς πρωτοβουλίες συνεργασίας, 

όπως στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, που 

εξυπηρετούν τα συμφέροντα ασφάλειας 

και άμυνας της Ένωσης· 
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Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) ενίσχυση της αξιοποίησης των 

αποτελεσμάτων της έρευνας στον τομέα 

της άμυνας και συμβολή στη γεφύρωση 

του χάσματος μεταξύ έρευνας και 

ανάπτυξης. 

γ) ενίσχυση της αξιοποίησης των 

αποτελεσμάτων της έρευνας στον τομέα 

της άμυνας, συμβάλλοντας έτσι στη 

γεφύρωση του χάσματος μεταξύ έρευνας 

και ανάπτυξης, , με την ενθάρρυνση της 

παραγωγής των υπό έρευνα προϊόντων 

και τεχνολογιών και, συνεπώς, με την 

υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας της 

ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας στην 

εσωτερική αγορά και στην παγκόσμια 

αγορά, μεταξύ άλλων μέσω 

συγχωνεύσεων, όπου αυτό κρίνεται 

ενδεδειγμένο· 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) προώθηση της 

διαλειτουργικότητας και της καλύτερης 

τυποποίησης, οι οποίες είναι αναγκαίες 

για την κατάρτιση συνεργατικών 

σχεδίων, και υποστήριξη κοινών ορισμών 

για τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η χρηματοδοτική συνδρομή της 

Ένωσης εφαρμόζεται από την Επιτροπή, 

όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ, 

Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, είτε άμεσα είτε 

έμμεσα, με ανάθεση των καθηκόντων 

3. Η χρηματοδοτική συνδρομή της 

Ένωσης εφαρμόζεται από την Επιτροπή, 

όπως προβλέπεται στο άρθρο 58 

παράγραφος 1 στοιχείο α) του 

κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 
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εκτέλεσης του προϋπολογισμού στις 

οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 58 

παράγραφος 1 στοιχείο γ) του 

συγκεκριμένου κανονισμού. 

αριθ. 966/2012. 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Σε περίπτωση διορισμού 

διαχειριστή έργου από τα κράτη μέλη, η 

Επιτροπή εκτελεί την πληρωμή προς τους 

επιλέξιμους δικαιούχους κατόπιν 

ενημέρωσης του διαχειριστή έργου. 

4. Τα κράτη μέλη διορίζουν έναν 

διαχειριστή έργου που συνεχίζει τη 

σύμβαση εξ ονόματός τους και 

ενημερώνει την Επιτροπή όταν πρόκειται 

να εκτελέσει την πληρωμή προς τους 

επιλέξιμους δικαιούχους. Οι επιλέξιμοι 

δικαιούχοι, εντός της κοινοπραξίας, 

διορίζουν τον δικό τους διαχειριστή έργου 

που συνεργάζεται με τον διορισμένο από 

τα κράτη μέλη διαχειριστή έργου. 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το πρόγραμμα παρέχει στήριξη για 

δράσεις που υλοποιούνται από δικαιούχους 

κατά τη φάση της ανάπτυξης και οι οποίες 

καλύπτουν τόσο την ανάπτυξη νέων όσο 

και την αναβάθμιση υφιστάμενων 

προϊόντων και τεχνολογιών όσον αφορά: 

1. Το πρόγραμμα παρέχει στήριξη για 

δράσεις που υλοποιούνται από δικαιούχους 

κατά τη φάση της ανάπτυξης και οι οποίες 

καλύπτουν τόσο την ανάπτυξη νέων όσο 

και την αναβάθμιση υφιστάμενων 

προϊόντων και τεχνολογιών που θα 

δημιουργήσουν πραγματική 

προστιθέμενη αξία στο έδαφος της 

Ένωσης όσον αφορά: 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο -α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (-α) μελέτες, όπως μελέτες 

σκοπιμότητας, και άλλα συνοδευτικά 

μέτρα· 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) τον σχεδιασμό ενός αμυντικού 

προϊόντος, υλικού ή άυλου στοιχείου ή 

τεχνολογίας, καθώς και τις τεχνικές 

προδιαγραφές σύμφωνα με τις οποίες έχει 

αναπτυχθεί αυτός ο σχεδιασμός· 

α) τον σχεδιασμό ενός αμυντικού 

προϊόντος, υλικού ή άυλου στοιχείου ή 

τεχνολογίας, καθώς και τις τεχνικές 

προδιαγραφές σύμφωνα με τις οποίες έχει 

αναπτυχθεί αυτός ο σχεδιασμός και οι 

οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν 

επιμέρους δοκιμές για τη μείωση των 

κινδύνων σε βιομηχανικό ή 

αντιπροσωπευτικό περιβάλλον· 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) τη διεξαγωγή μελετών, όπως 

μελέτες σκοπιμότητας και άλλα 

συνοδευτικά μέτρα. 

στ) την ανάπτυξη τεχνολογιών ή 

στοιχείων που αυξάνουν την 

αποδοτικότητα καθ´ όλο τον κύκλο ζωής 

των αμυντικών προϊόντων και 

τεχνολογιών. 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η δράση αναλαμβάνεται με 

συνεργασία τουλάχιστον τριών 

2. Η δράση αναλαμβάνεται με 

συνεργασία τουλάχιστον τριών 
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επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες σε 

τουλάχιστον δύο διαφορετικά κράτη μέλη. 

Οι επιχειρήσεις που είναι δικαιούχοι δεν 

τελούν υπό τον άμεσο ή έμμεσο 

πραγματικό έλεγχο του ίδιου φορέα ούτε 

ασκούν αμοιβαίο έλεγχο. 

επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες σε 

τουλάχιστον τρία διαφορετικά κράτη μέλη 

και παραμένει ανοικτή σε άλλες 

επιχειρήσεις που εδρεύουν σε άλλα κράτη 

μέλη. Καμία από τις επιχειρήσεις που είναι 

δικαιούχοι δεν τελεί υπό τον άμεσο ή 

έμμεσο πραγματικό έλεγχο του ίδιου 

φορέα ούτε ασκεί έλεγχο στις άλλες. 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3 α. Τα αποτελέσματα των δράσεων 

στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος 

δεν υπόκεινται σε καμία περίπτωση στον 

έλεγχο οποιασδήποτε τρίτης χώρας ή 

οντότητας εγκατεστημένης εκτός της 

Ένωσης. 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Όταν πρόκειται για τις δράσεις που 

ορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχεία β) 

έως στ), η δράση πρέπει να βασίζεται σε 

κοινές τεχνικές προδιαγραφές. 

4. Όταν πρόκειται για τις δράσεις που 

ορίζονται: 

 α) στην παράγραφο 1 στοιχείο α), η 

δράση πρέπει να βασίζεται σε κοινή 

απαίτηση ικανότητας· 

 β) στην παράγραφο 1 στοιχείο -α) και 
στοιχεία β) έως στ), η δράση πρέπει να 

βασίζεται σε κοινές τεχνικές 

προδιαγραφές, ώστε να προωθείται η 

διαλειτουργικότητα. 
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Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4 β. Δράσεις σε σχέση με προϊόντα που 

σχετίζονται με όπλα μαζικής 

καταστροφής και συναφείς τεχνολογίες 

κεφαλών, δράσεις σε σχέση με προϊόντα 

που σχετίζονται με απαγορευμένα όπλα 

και πυρομαχικά, όπλα που δεν 

συμμορφώνονται με το διεθνές 

ανθρωπιστικό δίκαιο, όπως πυρομαχικά 

διασποράς, και συναφή θέματα σύμφωνα 

με τη Σύμβαση για τα πυρομαχικά 

διασποράς, τις νάρκες κατά προσωπικού 

και συναφή θέματα σύμφωνα με τη 

Σύμβαση για την απαγόρευση της 

χρήσης, της αποθήκευσης, της 

παραγωγής και της διακίνησης ναρκών 

κατά προσωπικού και για την 

καταστροφή τους, εμπρηστικά όπλα 

συμπεριλαμβανομένου του λευκού 

φωσφόρου, πυρομαχικά με 

απεμπλουτισμένο ουράνιο, καθώς και σε 

σχέση με πλήρως αυτόνομα όπλα που 

καθιστούν δυνατή την πραγματοποίηση 

επιθέσεων χωρίς ουσιαστικό ανθρώπινο 

έλεγχο δεν είναι επιλέξιμες. Δράσεις σε 

σχέση με προϊόντα που σχετίζονται με 

φορητά όπλα και ελαφρό οπλισμό, όταν 

αναπτύσσονται κυρίως με σκοπό την 

εξαγωγή, δηλαδή όταν κανένα κράτος 

μέλος δεν έχει εκφράσει αίτημα για την 

εκτέλεση της δράσης, δεν είναι 

επιλέξιμες. 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις 

εγκατεστημένες στην Ένωση, στις οποίες 

1. Οι δικαιούχοι και οι υπεργολάβοι 

τους είναι δημόσιες ή ιδιωτικές 



 

PE612.300v02-00 26/40 AD\1143849EL.docx 

EL 

τα κράτη μέλη και/ή υπήκοοι των κρατών 

μελών κατέχουν άνω του 50% της 

επιχείρησης και έχουν τον πραγματικό 

έλεγχό της κατά την έννοια του άρθρου 6 

παράγραφος 3, είτε άμεσα είτε έμμεσα 

μέσω μίας ή περισσότερων ενδιάμεσων 

επιχειρήσεων. Επιπλέον, όλες οι 

υποδομές, οι εγκαταστάσεις, τα 

περιουσιακά στοιχεία και οι πόροι που 

χρησιμοποιούνται από τους 

συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων 

των υπεργολάβων και άλλων τρίτων 

μερών, σε δράσεις που χρηματοδοτούνται 

στο πλαίσιο του προγράμματος, δεν 

βρίσκονται στο έδαφος τρίτων χωρών 

καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης. 

επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ένωση. 

Οι υποδομές, οι εγκαταστάσεις, τα 

περιουσιακά στοιχεία και οι πόροι που 

χρησιμοποιούνται από τους δικαιούχους, 

συμπεριλαμβανομένων των υπεργολάβων 

και άλλων τρίτων μερών, σε δράσεις που 

χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 

προγράμματος, δεν βρίσκονται στο έδαφος 

τρίτων χωρών καθ’ όλη τη διάρκεια της 

δράσης ή της παραγωγής. Η χρήση αυτών 

των υποδομών, των εγκαταστάσεων, των 

περιουσιακών στοιχείων και των 

οικονομικών πόρων δεν υπόκειται σε 

έλεγχο ή περιορισμούς από τρίτες χώρες 

ή οντότητες τρίτων χωρών. Η τελική 

ελέγχουσα εταιρεία των δικαιούχων 

πρέπει να έχει την έδρα της στην Ένωση. 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1 α. Κατά παρέκκλιση από την 

παράγραφο 1, υπό την προϋπόθεση ότι 

αυτό δεν θα παραβίαζε τα συμφέροντα 

ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης όπως 

καθορίζεται στο πλαίσιο της κοινής 

εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 

ασφάλειας σύμφωνα με τον τίτλο V της 

ΣΕΕ και υπό την προϋπόθεση ότι 

υπάρχουν επαρκείς διασφαλίσεις για την 

προστασία των συμφερόντων αυτών, 

ισχύουν τα ακόλουθα: 

 α) προϊόντα, περιουσιακά στοιχεία ή 

τεχνολογίες που δεν βρίσκονται στην 

Ένωση μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 

τους δικαιούχους όταν δεν υφίσταται 

στην Ένωση ισοδύναμη εναλλακτική 

λύση, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν 

θα παραβίαζε τα συμφέροντα ασφάλειας 

και άμυνας της Ένωσης· 

 β) οι δικαιούχοι μπορούν να 

συνεργάζονται με επιχειρήσεις 

εγκατεστημένες εκτός της επικράτειας 
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της Ένωσης για δράσεις που 

χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 

προγράμματος. Οι εν λόγω επιχειρήσεις 

δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση 

στο πλαίσιο του προγράμματος. Οι 

δικαιούχοι διασφαλίζουν και δεν 

παραχωρούν την πρόσβαση σε όλα τα 

δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που 

αφορούν τη δράση στις επιχειρήσεις που 

είναι εγκατεστημένες εκτός του εδάφους 

της Ένωσης, στο βαθμό που αυτό είναι 

αναγκαίο για την προστασία των 

στρατηγικών συμφερόντων της Ένωσης 

και των κρατών μελών, όπως αναφέρεται 

στον παρόντα κανονισμό, στο πρόγραμμα 

εργασίας και στις εκτελεστικές πράξεις 

στο πλαίσιο του προγράμματος· 

 γ) Μια ΜΜΕ εγκατεστημένη σε 

κράτος μέλος του ΕΟΧ μπορεί να είναι 

υπεργολάβος, εφόσον είναι ζωτικής 

σημασίας για την ολοκλήρωση του έργου 

και εφόσον το ίδιο αγαθό ή/και υπηρεσία 

δεν μπορεί να παρασχεθεί από ΜΜΕ σε 

ένα κράτος μέλος. 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1 β. Εάν ένας φορέας της αλυσίδας 

εφοδιασμού, ανεξαρτήτως του επιπέδου 

υπεργολαβίας, παρέμβει σε κρίσιμο 

στάδιο της διαδικασίας ή σε σημαντικό 

τμήμα της δραστηριότητας, ο εν λόγω 

φορέας πρέπει να πληροί τα ίδια κριτήρια 

επιλεξιμότητας με τους δικαιούχους και 

τους υπεργολάβους τους. 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 γ (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1 γ. Σε περίπτωση που επέλθει αλλαγή 

σε σχέση με τον πραγματικό έλεγχο μιας 

επιχείρησης που συμμετέχει στο 

πρόγραμμα, η εν λόγω επιχείρηση θα 

πρέπει να ενημερώσει αμελλητί την 

Επιτροπή και την αρμόδια αρχή του 

κράτους μέλους όπου είναι 

εγκατεστημένη. 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2 α. Επιχειρήσεις που είναι κάτοχοι 

τραπεζικών λογαριασμών, άμεσα ή μέσω 

θυγατρικών ή συμμετοχικών εταιρειών, 

σε δικαιοδοσίες που χαρακτηρίζονται 

φορολογικοί παράδεισοι από τον ΟΟΣΑ ή 

την ΕΕ δεν είναι επιλέξιμες για 

χρηματοδότηση. 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2 β. Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με 

τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας και 

την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, θα 

πρέπει να διασφαλίζουν την κατάλληλη 

διάδοση των πληροφοριών σχετικά με το 

πρόγραμμα, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι 

ΜΜΕ έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες 

αυτές. 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση κανονισμού 
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Άρθρο 8 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κάθε αιτών δηλώνει εγγράφως ότι 

γνωρίζει και συμμορφώνεται πλήρως με 

την εφαρμοστέα εθνική και ενωσιακή 

νομοθεσία και κανονισμούς που αφορούν 

δραστηριότητες στον τομέα της άμυνας. 

Κάθε μέλος κοινοπραξίας που επιθυμεί να 

συμμετάσχει σε δράση δηλώνει εγγράφως 

ότι γνωρίζει και συμμορφώνεται πλήρως 

με την εφαρμοστέα εθνική και ενωσιακή 

νομοθεσία και κανονισμούς που αφορούν 

δραστηριότητες στον τομέα της άμυνας, 

συμπεριλαμβανομένων της κοινής θέσης 

του Συμβουλίου 2008/944/ΚΕΠΠΑ της 

8ης Δεκεμβρίου 2008 για τον καθορισμό 

κοινών κανόνων που διέπουν τον έλεγχο 

των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας 

και εξοπλισμού, του κοινοτικού 

συστήματος ελέγχου εξαγωγών, 

μεταφοράς, μεσιτείας και 

διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης και 

της σχετικής εθνικής νομοθεσίας για τους 

ελέγχους των εξαγωγών. 

 

Τροπολογία  45 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όταν η χρηματοδοτική συνδρομή 

της Ένωσης παρέχεται μέσω επιδότησης, 

τα μέλη κοινοπραξίας που επιθυμούν να 

συμμετάσχουν σε δράση ορίζουν ένα από 

αυτά να ενεργεί ως συντονιστής, ο οποίος 

προσδιορίζεται στη συμφωνία επιδότησης. 

Ο συντονιστής αποτελεί το κύριο σημείο 

επαφής μεταξύ των μελών της 

κοινοπραξίας στις σχέσεις τους με την 

Επιτροπή ή τον σχετικό φορέα 

χρηματοδότησης, εκτός αν καθορίζεται 

διαφορετικά στη συμφωνία επιδότησης ή 

σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις 

υποχρεώσεις του όπως ορίζονται στη 

συμφωνία επιδότησης. 

1. Όταν η χρηματοδοτική συνδρομή 

της Ένωσης παρέχεται μέσω επιδότησης, 

τα μέλη κοινοπραξίας που επιθυμούν να 

συμμετάσχουν σε δράση ορίζουν ένα από 

αυτά να ενεργεί ως συντονιστής, ο οποίος 

προσδιορίζεται στη συμφωνία επιδότησης. 

Ο συντονιστής αποτελεί το κύριο σημείο 

επαφής μεταξύ των μελών της 

κοινοπραξίας στις σχέσεις τους με την 

Επιτροπή ή τον σχετικό φορέα 

χρηματοδότησης, εκτός αν καθορίζεται 

διαφορετικά στη συμφωνία επιδότησης ή 

σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις 

υποχρεώσεις του όπως ορίζονται στη 

συμφωνία επιδότησης. Ο συντονιστής 

υποβάλλει ανά τακτά διαστήματα έκθεση 

προς τα θεσμικά όργανα της Ένωσης 

σχετικά με την κατάσταση των 

χρηματοδοτούμενων δράσεων. 



 

PE612.300v02-00 30/40 AD\1143849EL.docx 

EL 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα μέλη κοινοπραξίας που 

συμμετέχουν σε δράση συνάπτουν 

εσωτερική συμφωνία η οποία καθορίζει τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους σε 

ό,τι αφορά την υλοποίηση της δράσης 

(σύμφωνα με τη συμφωνία επιδότησης), με 

εξαίρεση δεόντως αιτιολογημένες 

περιπτώσεις προβλεπόμενες στο 

πρόγραμμα εργασίας ή στην πρόσκληση 

υποβολής προτάσεων. 

2. Τα μέλη κοινοπραξίας που 

συμμετέχουν σε δράση συνάπτουν 

εσωτερική συμφωνία η οποία καθορίζει τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους σε 

ό,τι αφορά την υλοποίηση της δράσης, 

συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος 

των δικαιωμάτων διανοητικής 

ιδιοκτησίας που συνδέονται με τα νέα 

προϊόντα (σύμφωνα με τη συμφωνία 

επιδότησης), με εξαίρεση δεόντως 

αιτιολογημένες περιπτώσεις 

προβλεπόμενες στο πρόγραμμα εργασίας ή 

στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων. 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 10 Άρθρο 10 

Κριτήρια χορήγησης Κριτήρια χορήγησης 

Οι δράσεις που προτείνονται για 

χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 

προγράμματος αξιολογούνται με βάση τα 

παρακάτω σωρευτικά κριτήρια: 

Οι δράσεις που προτείνονται για 

χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 

προγράμματος αξιολογούνται με διαφανή 

τρόπο, βάσει αντικειμενικών και 

μετρήσιμων παραμέτρων, λαμβανομένου 

υπόψη του γενικού στόχου του 

προγράμματος και ιδίως για τη στήριξη, 

την αξιοποίηση και την αναβάθμιση της 

διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ 

επιχειρήσεων, με βάση τα παρακάτω 

κριτήρια: 

 - α) συμβολή στα συμφέροντα 

ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης μέσω 

της ενίσχυσης των αμυντικών 

τεχνολογιών οι οποίες συμβάλλουν στην 
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υλοποίηση των προτεραιοτήτων που 

έχουν συμφωνηθεί από κοινού από τα 

κράτη μέλη εντός της Ένωσης όσον 

αφορά τις αμυντικές ικανότητες, στο 

πλαίσιο του σχεδίου ανάπτυξης 

ικανοτήτων ή της συντονισμένης ετήσιας 

επισκόπησης στον τομέα της άμυνας και, 

κατά περίπτωση, στο πλαίσιο 

περιφερειακών και διεθνών συμφωνιών 

συνεργασίας· και, 

α) αριστεία· α) συμβολή στην αριστεία, τη 

βιομηχανική απόδοση και τον 

ανταγωνισμό, αποδεικνύοντας ότι το 

προτεινόμενο έργο επιτυγχάνει 

μετρήσιμες βελτιώσεις και σημαντικά 

πλεονεκτήματα έναντι των υφιστάμενων 

προϊόντων ή τεχνολογιών, ή όταν το 

σχέδιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας 

καίριας ή μιας επαναστατικής 

τεχνολογίας· και, 

 α α) βιωσιμότητα, ιδίως μέσω της 

κατάδειξης από τους δικαιούχους ότι το 

εναπομείναν κόστος της επιλέξιμης 

δράσης καλύπτεται από άλλα μέσα 

χρηματοδότησης, όπως συνεισφορές των 

κρατών μελών και ιδιωτικές πηγές 

χρηματοδότησης· και, 

β) συμβολή στην καινοτομία και στην 

τεχνολογική ανάπτυξη των αμυντικών 

βιομηχανιών και, συνακόλουθα, στην 

ενίσχυση της βιομηχανικής αυτονομίας της 

Ένωσης στον τομέα των αμυντικών 

τεχνολογιών· και, 

β) συμβολή στην καινοτομία, ιδίως με 

το να αποδειχθεί ότι οι προτεινόμενες 

δράσεις περιλαμβάνουν πρωτοποριακές ή 

καινοτόμες έννοιες και προσεγγίσεις, νέες 

ελπιδοφόρες μελλοντικές τεχνολογικές 

βελτιώσεις ή την εφαρμογή τεχνολογιών ή 

εννοιών οι οποίες προηγουμένως δεν 

εφαρμόζονταν στον τομέα της άμυνας 

και, κατά συνέπεια, στην τεχνολογική 

ανάπτυξη των αμυντικών βιομηχανιών και 

στην ενίσχυση της βιομηχανικής 

αυτονομίας της Ένωσης σε σχέση με τις 

απαιτήσεις ικανοτήτων στο πλαίσιο της 

Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας 

(ΚΠΑΑ)· 

 β α) συμβολή στην ενοποίηση των 

τεχνικών προδιαγραφών· 

 β β) το ποσοστό του συνολικού 

προϋπολογισμού της δράσης που 

διατίθεται ούτως ώστε να επιτρέπει τη 
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συμμετοχή ΜΜΕ που είναι 

εγκατεστημένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

και προσδίδουν προστιθέμενη αξία, είτε 

ως μέλη της κοινοπραξίας είτε ως 

υπεργολάβοι, και ιδίως ΜΜΕ που δεν 

είναι εγκατεστημένες στα κράτη μέλη στα 

οποία είναι εγκατεστημένες οι 

επιχειρήσεις της κοινοπραξίας· 

 β γ) συμβολή στη βελτίωση της 

αποδοτικότητας και στη μείωση των 

δαπανών της ευρωπαϊκής αμυντικής 

βιομηχανίας μέσω της μείωσης των 

επαναλήψεων και των επικαλύψεων· 

 β δ) αυξημένη ή νέα διασυνοριακή 

συνεργασία· 

γ) συμβολή στα συμφέροντα 

ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης μέσω 

της ενίσχυσης των αμυντικών 

τεχνολογιών, οι οποίες συμβάλλουν στην 

εφαρμογή των προτεραιοτήτων που έχουν 

συμφωνηθεί από κοινού από τα κράτη 

μέλη εντός της Ένωσης όσον αφορά τις 

αμυντικές ικανότητες· και, 

 

δ) βιωσιμότητα, ιδίως μέσω της 

κατάδειξης από τους δικαιούχους ότι το 

εναπομείναν κόστος της επιλέξιμης 

δράσης καλύπτεται από άλλα μέσα 

χρηματοδότησης, όπως συνεισφορές των 

κρατών μελών· και 

 

ε) για τις δράσεις που περιγράφονται 

στα στοιχεία β) έως ε) του άρθρου 6 

παράγραφος 1, συμβολή στην 

ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 

αμυντικής βιομηχανίας μέσω της 

κατάδειξης από τους δικαιούχους ότι τα 

κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί να 

παραγάγουν και να προμηθεύσουν από 

κοινού το τελικό προϊόν ή τεχνολογία με 

συντονισμένο τρόπο, 

συμπεριλαμβανομένων των 

ομαδοποιημένων προμηθειών, κατά 

περίπτωση. 

ε) για τις δράσεις που περιγράφονται 

στα στοιχεία β) έως στ) του άρθρου 6 

παράγραφος 1, συμβολή σε έναν 

αποδοτικότερο και ευρύτερα ενοποιημένο 

ευρωπαϊκό αμυντικό τομέα μέσω της 

κατάδειξης από τους δικαιούχους ότι τα 

κράτη μέλη έχουν δηλώσει ότι θα 

παραγάγουν και θα προμηθεύσουν ή 

προτίθενται να χρησιμοποιήσουν, να 

έχουν στην κατοχή τους ή να 

διατηρήσουν από κοινού το τελικό προϊόν 

ή τεχνολογία με συντονισμένο τρόπο. 

(τα σημεία (γ) και (δ) του κειμένου της Επιτροπής γίνονται στοιχεία (-α) και (α) αντιστοίχως 

στην τροπολογία του Κοινοβουλίου. Τα σημεία (α) και (αα), έχουν επίσης τροποποιηθεί.) 
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Τροπολογία  48 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η χρηματοδοτική συνδρομή την 

οποία παρέχει η Ένωση στο πλαίσιο του 

προγράμματος δεν δύναται να υπερβαίνει 

το 20% του συνολικού κόστους της δράσης 

όταν η τελευταία αφορά την ανάπτυξη 

πρωτοτύπων. Σε όλες τις υπόλοιπες 

περιπτώσεις, η συνδρομή δύναται να 

καλύπτει το συνολικό κόστος της δράσης. 

1. Η χρηματοδοτική συνδρομή την 

οποία παρέχει η Ένωση στο πλαίσιο του 

προγράμματος δεν δύναται να υπερβαίνει 

το 30% του επιλέξιμου κόστους της 

δράσης όταν η τελευταία αφορά την 

ανάπτυξη πρωτοτύπων για δράσεις που 

ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 

στοιχείο β). Σε όλες τις υπόλοιπες 

περιπτώσεις, η συνδρομή δύναται να 

καλύπτει το συνολικό κόστος της δράσης. 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Δράση που υλοποιείται από 

δικαιούχο ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 

7 παράγραφος 2 δύναται να επωφεληθεί 

από ποσοστό χρηματοδότησης αυξημένο 

κατά 10 επιπλέον εκατοστιαίες μονάδες. 

2. Δράση που υλοποιείται από 

δικαιούχο ο οποίος αναφέρεται στο 

πλαίσιο της μόνιμης διαρθρωμένης 

συνεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 7 

παράγραφος 2 δύναται να επωφεληθεί από 

ποσοστό χρηματοδότησης αυξημένο κατά 

10 επιπλέον εκατοστιαίες μονάδες. 

 

Τροπολογία  50 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2 α. Εάν μια κοινοπραξία αναπτύσσει 

μια δράση που ορίζεται στο άρθρο 6 

παράγραφος 1 και δεσμεύεται να διαθέσει 

τουλάχιστον 5% του επιλέξιμου κόστους 

της δράσης σε ΜΜΕ και εταιρείες 

μεσαίας κεφαλαιοποίησης που είναι 

εγκατεστημένες στην Ένωση, δύναται να 
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επωφεληθεί από ποσοστό 

χρηματοδότησης αυξημένο κατά τόσες 

εκατοστιαίες μονάδες όσες και το 

ποσοστό του κόστους της δράσης που 

καταλογίζεται σε αυτήν, χωρίς ωστόσο το 

ποσοστό αυτό να υπερβαίνει τις 10 

εκατοστιαίες μονάδες. Αυτό το ποσοστό 

πρόσθετης χρηματοδότησης μπορεί να 

αυξηθεί σε ποσοστό ισοδύναμο με το 

διπλάσιο του κόστους της δράσης που 

χορηγείται σε ΜΜΕ οι οποίες είναι 

εγκατεστημένες σε διαφορετικά κράτη 

μέλη από εκείνα στα οποία είναι 

εγκατεστημένες οι επιχειρήσεις της 

κοινοπραξίας που δεν είναι ΜΜΕ. 

 

Τροπολογία  51 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή δεν έχει στην κυριότητά της 

τα προϊόντα ή τις τεχνολογίες που 

προκύπτουν από τη δράση ούτε προβάλλει 

οποιαδήποτε αξίωση για ΔΔΙ όσον αφορά 

τη δράση. 

Η Ένωση δεν έχει στην κυριότητά της τα 

προϊόντα ή τις τεχνολογίες που 

προκύπτουν από τη δράση ούτε προβάλλει 

οποιαδήποτε αξίωση για ΔΔΙ όσον αφορά 

τη δράση. 

 

Τροπολογία  52 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το πρόγραμμα εργασίας ορίζει 

λεπτομερώς τις κατηγορίες των έργων που 

χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 

προγράμματος. 

2. Το πρόγραμμα εργασίας ορίζει 

λεπτομερώς τις κατηγορίες έργων που 

χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 

προγράμματος, το είδος χρηματοδότησης 

και τον χορηγούμενο προϋπολογισμό, 

περιλαμβανομένων των μέγιστων 

ποσοστών χρηματοδότησης, τη δέσμευση 

των κρατών μελών για τη 

χρηματοδότηση της υλοποίησής τους και 

τις επιθυμητές κατηγορίες επιλέξιμων 

δράσεων όπως ορίζονται στο άρθρο 6 
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παράγραφος 1, περιλαμβανομένης, κατά 

περίπτωση, της μεθοδολογίας 

αξιολόγησης η οποία περιλαμβάνει 

συντελεστές στάθμισης και ελάχιστα όρια 

για την εκπλήρωση των κριτηρίων 

χορήγησης. 

 

Τροπολογία  53 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Το πρόγραμμα εργασίας 

διασφαλίζει ότι ένα αξιόπιστο ποσοστό 

του συνολικού προϋπολογισμού θα 

διατεθεί σε δράσεις που διευκολύνουν τη 

διασυνοριακή συμμετοχή των ΜΜΕ. 

3. Το πρόγραμμα εργασίας, στόχος 

του οποίου είναι η προώθηση της 

ευρωπαϊκής συνεργασίας, διασφαλίζει ότι 

ένα σημαντικό ποσοστό, τουλάχιστον 

20%, του συνολικού προϋπολογισμού 

προορίζεται για συγκεκριμένες δράσεις 

που διευκολύνουν τη διασυνοριακή 

συμμετοχή των ΜΜΕ ή εταιρειών 

μεσαίας κεφαλαιοποίησης· καθορίζεται 

από το πρόγραμμα εργασίας ειδική 

κατηγορία έργων για ΜΜΕ ή/και 

εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης. 

 

Τροπολογία  54 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι προτάσεις που υποβάλλονται 

μετά την πρόκληση υποβολής προτάσεων 

αξιολογούνται από την Επιτροπή με τη 

βοήθεια ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων 

βάσει των κριτηρίων χορήγησης που 

προβλέπονται στο άρθρο 10. 

2. Οι προτάσεις που υποβάλλονται 

μετά την πρόσκληση υποβολής προτάσεων 

αξιολογούνται από την Επιτροπή με τη 

βοήθεια ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων οι 

οποίοι εγκρίνονται κατόπιν αιτήματος 

των κρατών μελών, βάσει των κριτηρίων 

επιλεξιμότητας και χορήγησης που 

προβλέπονται στα άρθρα 6, 7, 8, 9 και 10. 

Η στενή συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων 

(ως μοναδικών πελατών), βιομηχανιών 

(ως κύριων προμηθευτών) και 

οργανισμών Ε&Τ έχει κρίσιμη σημασία 
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για την επιτυχία του προγράμματος. 

 

Τροπολογία  55 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από 

επιτροπή. Πρόκειται για επιτροπή κατά την 

έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

182/2011. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 

Άμυνας προσκαλείται ως παρατηρητής. 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από 

επιτροπή. Πρόκειται για επιτροπή κατά την 

έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

182/2011 η οποία απαρτίζεται από 

εκπροσώπους των κρατών μελών και 

προεδρεύεται από εκπρόσωπο της 

Επιτροπής. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 

Άμυνας προσκαλείται να συνεισφέρει ως 

παρατηρητής. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Εξωτερικής Δράσης, μέσω των σχετικών 

δομών της, επικουρεί επίσης το έργο της 

επιτροπής. 

Αιτιολόγηση 

Για να διευκρινιστεί ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (ΕΟΑ) θα πρέπει να έχει παρουσία 

και φωνή στην επιτροπή, αλλά χωρίς ψήφο. Το ίδιο ισχύει και όσον αφορά την ΕΥΕΔ. Αυτό 

αντικατοπτρίζει τη δομή του διοικητικού συμβουλίου του ΕΟΑ, με την Επιτροπή και τον ΕΟΑ 

να ανταλλάσσουν ρόλους. 

 

Τροπολογία  56 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Όταν γίνεται παραπομπή στην 

παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το 

άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 182/2011. 

2. Όταν γίνεται παραπομπή στην 

παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το 

άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 182/2011. Εάν η επιτροπή δεν 

διατυπώσει γνώμη, η Επιτροπή δεν 

εκδίδει το σχέδιο εκτελεστικής πράξης 

και εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 

4 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

182/2011. 
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Αιτιολόγηση 

Δεδομένου ότι η άμυνα συνιστά αρμοδιότητα των κρατών μελών, η Επιτροπή θα πρέπει να 

προχωρά μόνο σε περίπτωση θετικής γνώμης από την επιτροπή του προγράμματος. 

 

Τροπολογία  57 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Για τη στήριξη της ενίσχυσης της 

αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας των μελλοντικών 

δράσεων πολιτικής της Ένωσης, η 

Επιτροπή καταρτίζει αναδρομική έκθεση 

αξιολόγησης και τη διαβιβάζει στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο. Στο πλαίσιο της έκθεσης, η 

οποία βασίζεται σε σχετικές διαβουλεύσεις 

με τα κράτη μέλη και τα βασικά 

ενδιαφερόμενα μέρη, αξιολογείται κυρίως 

η πρόοδος που έχει συντελεστεί προς την 

επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο 

άρθρο 2. Αναλύεται επίσης η 

διασυνοριακή συμμετοχή ΜΜΕ σε έργα 

που υλοποιούνται στο πλαίσιο του 

προγράμματος, καθώς και η συμμετοχή 

ΜΜΕ στην παγκόσμια αξιακή αλυσίδα. 

2. Για τη στήριξη της ενίσχυσης της 

αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας των μελλοντικών 

δράσεων πολιτικής της Ένωσης, η 

Επιτροπή και ο Ύπατος Εκπρόσωπος της 

Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής 

Πολιτικής και Πολιτικής 

Ασφαλείας/Αντιπρόεδρος της Επιτροπής 

καταρτίζουν αναδρομική έκθεση 

αξιολόγησης και τη διαβιβάζουν στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο. Στο πλαίσιο της έκθεσης, η 

οποία βασίζεται σε σχετικές διαβουλεύσεις 

με τα κράτη μέλη και τα βασικά 

ενδιαφερόμενα μέρη, αξιολογείται κυρίως 

η πρόοδος που έχει συντελεστεί προς την 

επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο 

άρθρο 2. Αναλύεται επίσης η 

διασυνοριακή συμμετοχή, μεταξύ άλλων 

και των εταιρειών μεσαίας 

κεφαλαιοποίησης, σε έργα που 

υλοποιούνται στο πλαίσιο του 

προγράμματος, καθώς και η συμμετοχή 

εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης στις 

αλυσίδες αξίας των αμυντικών 

τεχνολογιών ή προϊόντων. Επιπλέον, η 

έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει 

πληροφορίες σχετικά με την καταγωγή 

των δικαιούχων και, όπου είναι εφικτό, 

την κατανομή των δικαιωμάτων 

διανοητικής ιδιοκτησίας που 

προκύπτουν. 
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Τροπολογία  58 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2 α. Η Επιτροπή υποβάλλει ενδιάμεση 

έκθεση προόδου, η οποία περιλαμβάνει 

αξιολόγηση σχετικά με τη διακυβέρνηση 

του προγράμματος, τα ποσοστά 

υλοποίησης, τα αποτελέσματα όσον 

αφορά την ανάθεση των έργων, 

συμπεριλαμβανομένων της συμμετοχής 

ΜΜΕ και εταιρειών μεσαίας 

κεφαλαιοποίησης και του βαθμού 

διασυνοριακής συμμετοχής τους, και 

σχετικά με τη χρηματοδότηση που 

χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 190 του 

κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1268/12 της Επιτροπής, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1, 

πριν από το τέλος του πρώτου έτους 

ισχύος του προγράμματος. 
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