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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και την Επιτροπή 

Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να συμπεριλάβουν στην 

πρόταση ψηφίσματός τους τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. σημειώνει ότι οι πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις και οι πολυάριθμες απειλές που 

επηρεάζουν τα κράτη μέλη τόσο της ΕΕ όσο και του ΝΑΤΟ, καθιστούν ακόμη πιο 

αισθητή την επείγουσα ανάγκη διαμόρφωσης μιας γνήσιας Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Ασφάλειας και Άμυνας και ενίσχυσης της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης· 

2. θεωρεί ότι η συγκέντρωση χρηματοδοτικών πόρων αποτελεί βασικό παράγοντα για την 

παροχή κινήτρων στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της ώστε να ενεργήσουν ανάλογα προς τις 

σημερινές προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας και άμυνας· επισημαίνει ότι η αποτυχία 

της ΕΕ να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας 

σημαίνει ότι η δράση της παρεμποδίζεται από πολύπλοκους και διόλου ελκυστικούς 

μηχανισμούς επιμερισμού του κόστους· πιστεύει ακράδαντα ότι, υπό το φως του 

σημερινού περιβάλλοντος ασφάλειας της ΕΕ, είναι εξαιρετικά σημαντικό να τεθούν 

επιτέλους σε εφαρμογή τα μέσα που προβλέπονται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, ειδικά 

όσον αφορά τη συνεργασία και τον συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ άλλων 

και σε χρηματοοικονομικά και δημοσιονομικά ζητήματα· 

3. υπενθυμίζει ότι το «κόστος της μη Ευρώπης» στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας 

και τα δυνητικά οφέλη όσον αφορά την αποτελεσματικότητα κυμαίνεται σύμφωνα με 

εκτιμήσεις μεταξύ 26 και 130 δισεκατ. ευρώ ετησίως, παρά το γεγονός ότι οποιαδήποτε 

προσπάθεια για ακριβή προσδιορισμό αυτού του κόστους είναι εξαιρετικά επίπονη· 

τονίζει τη σημασία της καλύτερης διαχείρισης των δαπανών στον τομέα της άμυνας μέσω 

της ενίσχυσης της συνεργασίας, του κοινού σχεδιασμού και των δημόσιων προμηθειών 

προς αποφυγή των αλληλεπικαλύψεων, του κατακερματισμού και της έλλειψης 

λειτουργικότητας· θεωρεί ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία όπλων μπορεί να ανταποκριθεί 

στις διάφορες αμυντικές ανάγκες χωρίς να καταφύγει σε εισαγωγές από χώρες εκτός 

Ευρώπης· 

4. πιστεύει ακράδαντα ότι η χρήση των πόρων της Ένωσης μέσω του προϋπολογισμού της 

ΕΕ θα ήταν μια ηχηρή έκφραση συνοχής και αλληλεγγύης και θα επέτρεπε καλύτερο και 

πιο διαφανή έλεγχο της χρηματοδότησης· είναι πεπεισμένο ότι για τον λόγο αυτό 

καθίσταται απαραίτητη η αύξηση του προϋπολογισμού της ΕΕ, η οποία θα μπορούσε να 

επιτευχθεί μέσω επιπρόσθετων ιδίων πόρων ή υψηλότερων ιδίων πόρων με βάση το ΑΕΕ· 

5. ζητεί να ληφθούν, βραχυπρόθεσμα, τα εξής συγκεκριμένα μέτρα: 

– ουσιαστική επανεξέταση και διεύρυνση του μηχανισμού Αθηνά προκειμένου να 

εξασφαλιστεί μεγαλύτερη συλλογική χρηματοδότηση των αποστολών της ΕΕ· 

– δημιουργία της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO) και του ταμείου 

εκκίνησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 41 παράγραφος 3 της ΣΕΕ, κάτι το οποίο θα 

συνέβαλε στην ταχύτερη έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων της Κοινής Πολιτικής 

Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΕΠΠΑ)· 
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– διερεύνηση επιλογών για τη βέλτιστη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (ΕOA)· 

– πλήρης εφαρμογή της προπαρασκευαστικής δράσης για την έρευνα στον τομέα της 

ΚΠΑΑ, δεδομένου ότι πρέπει να αναγνωριστεί ότι αποτελεί, νέα πολιτική 

πρωτοβουλία με σημαντικό αντίκτυπο στον προϋπολογισμό της ΕΕ, η οποία  εκ 

φύσεως πρέπει να εξακολουθήσει να ενισχύεται με νέους πόρους· ενθαρρύνει 

σθεναρά τη δημιουργία ειδικού φόρουμ διαβούλευσης όλων των ενδιαφερόμενων 

παραγόντων με σκοπό την καλύτερη ευθυγράμμιση της προσφοράς και της ζήτησης 

για την προετοιμασία του προτεινόμενου προγράμματος για την αμυντική έρευνα στο 

πλαίσιο του προσεχούς πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ)· 

6. πιστεύει ότι, μακροπρόθεσμα, η ΕΕ θα πρέπει διερευνήσει τις δυνατότητες δημιουργίας 

ενός κοινού προϋπολογισμού, την οποία πρέπει να θέσει ως στόχο, 

συμπεριλαμβανομένων της δομής διοίκησης, των κοινών επιχειρήσεων και του 

εξοπλισμού, καθώς και ένα άρτιο πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα στον τομέα της 

ΚΠΑΑ, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τομέα της άμυνας· 

αναμένει με ενδιαφέρον την παρουσίαση της πρότασης της Επιτροπής για ένα Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Άμυνας· 

7. ενθαρρύνει σθεναρά την Επιτροπή, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας και τα κράτη μέλη 

να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία εφαρμογής του ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για 

την ευρωπαϊκή άμυνα· ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίσει, κατά τη διάρκεια του 

πρώτου τριμήνου του 2017, τη νομική δομή και τις πηγές χρηματοδότησης του 

προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας· 
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