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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Οι Ευρωπαίοι σήμερα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια πραγματική πρόκληση που δεν είναι 

άλλη από τη διαφύλαξη της ασφάλειας των συνόρων μας, πρόκληση που δημιουργούν η 

αυξημένη αστάθεια και οι συγκρούσεις όχι μόνο έξω από τα σύνορά μας αλλά σε ολόκληρο 

τον κόσμο. Οι ενέργειές μας πρέπει να αποτελέσουν τμήμα μιας μακροπρόθεσμης 

στρατηγικής που θα επιτρέψει στην ΕΕ να είναι έτοιμη για να αντιμετωπίσει τις απειλές του 

μέλλοντος και να προστατέψει τους πολίτες της. Όπως μας δείχνουν ορισμένα πρόσφατα 

γεγονότα, δεν μπορούμε να αφήσουμε κανένα τμήμα αυτού του κρίσιμης σημασίας 

στρατηγικού καθήκοντος στα χέρια έστω και των πιο παλιών συμμάχων μας. 

Η τεχνολογική πρωτοπορία αποτελεί καίρια προϋπόθεση για να είμαστε ένας ισχυρός 

παράγοντας στην παγκόσμια σκηνή αλλά αυτό δεν πρέπει να αποβεί εις βάρος των 

κοινωνικών μας πολιτικών. Είναι ανάγκη συνεπώς να ενθαρρυνθεί η συνεργασία 

προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα αποτελέσματα και η ποιότητα των επενδύσεων των 

κρατών μελών στην άμυνα. 

Όπως επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχουν 178 διαφορετικά οπλικά συστήματα 

στην ΕΕ όταν στις ΗΠΑ υπάρχουν 30. Υπάρχουν περισσότεροι κατασκευαστές ελικοπτέρων 

στην Ευρώπη από κυβερνήσεις που μπορούν να τα αγοράσουν. Επιπλέον, μπορεί η ΕΕ να 

ξοδεύει στην άμυνα τα μισά από τις ΗΠΑ αλλά η αποτελεσματικότητά της δεν είναι ούτε καν 

η μισή εκείνης των ΗΠΑ. Οι επιπτώσεις αυτής της έλλειψης συνεργασίας είναι τρομερές. Το 

ετήσιο κόστος υπολογίζεται μεταξύ 25 και 100 δισεκατομμυρίων EUR. 

Ο συντάκτης εκφράζει την ικανοποίησή του για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής 

ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας (EDIDP), πρώτο βήμα στην προσπάθεια βελτίωσης της 

ανταγωνιστικότητας και της ικανότητας καινοτομίας της αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ, 

καθώς και αρχή στη προσπάθεια μείωσης των αλληλεπικαλύψεων και στην προσπάθεια 

δημιουργίας οικονομιών κλίμακας. Επιπλέον, ο συντάκτης συντάσσεται με την άποψη του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι είναι ανάγκη να χρησιμοποιηθούν νέες πιστώσεις για την 

χρηματοδότηση και τούτο προκειμένου να μην υπονομευτούν τα τρέχοντα προγράμματα και 

οι προτεραιότητες της Ένωσης. 

Επιπροσθέτως, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η έρευνα και η ανάπτυξη στον αμυντικό τομέα 

ενέχει επίσης οφέλη για την κοινωνία, αφού πολλές εφευρέσεις όπως το Διαδίκτυο, τα 

συστήματα δορυφορικής πλοήγησης, ακόμη και τα γυαλιά ηλίου, χρησιμοποιήθηκαν στην 

αρχή από τους στρατιωτικούς. 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που 

είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 
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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 

δεσμεύτηκε να συμπληρώσει, να 

αξιοποιήσει και να παγιώσει τις 

συνεργατικές προσπάθειες των κρατών 

μελών όσον αφορά την ανάπτυξη και την 

απόκτηση επαρκών και κατάλληλων 

ικανοτήτων άμυνας που θα καταστήσουν 

δυνατή την αντιμετώπιση προκλήσεων 

ασφάλειας, καθώς και την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας, της διαφάνειας, της 

αποτελεσματικότητας και της καινοτομίας 

της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας με 

την εξασφάλιση βιώσιμης αλυσίδας 

εφοδιασμού και τη συμβολή στη 

στρατηγική αυτονομία και στην 

τεχνολογική και βιομηχανική 

ανεξαρτησία της Ένωσης. Πιο 

συγκεκριμένα, προτάθηκε η δημιουργία 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, το οποίο θα 

ενισχύσει τις συνέργειες και τη 

δημοσιονομική αποτελεσματικότητα, για 

την υποστήριξη των απαραίτητων 

επενδύσεων στην κοινή έρευνα και στην 

κοινή ανάπτυξη αμυντικών εξοπλισμών 

και τεχνολογιών. Το Ταμείο οφείλει να 

συμπληρώνει τους εθνικούς 

προϋπολογισμούς που χρησιμοποιούνται 

για τον σκοπό αυτό και να παροτρύνει τα 

κράτη μέλη να επενδύσουν περισσότερο 

στον τομέα της άμυνας καθώς και στις 

κοινές αμυντικές στρατηγικές της 

Ένωσης. Το ταμείο θα στηρίζει τη 

συνεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια του 

κύκλου ανάπτυξης αμυντικών προϊόντων 

και τεχνολογίας.  

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 
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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, 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 και στη 

βελτίωση της ανεξαρτησίας της Ένωσης 

στον τομέα της άμυνας και της 

προστασίας, 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. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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 (4 α) Προκειμένου να χρηματοδοτηθεί 

το πρόγραμμα από τον γενικό 

προϋπολογισμό της Ένωσης, ποσό 500 

εκατομμυρίων EUR σε τρέχουσες τιμές 

πρέπει να δεσμευθεί για τον σκοπό αυτό. 

Δεδομένου ότι το πρόγραμμα αποτελεί 

νέα πρωτοβουλία που δεν είχε προβλεφθεί 

κατά την εκπόνηση του πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για την 

περίοδο 2014-20201a και προκειμένου να 

αποφευχθεί οποιοσδήποτε αρνητικός 

αντίκτυπος στην χρηματοδότηση των 

υφιστάμενων πολυετών προγραμμάτων, 

το ποσό αυτό πρέπει να αντληθεί 

αποκλειστικά από αδιάθετα περιθώρια 

κάτω από τα ανώτατα όρια του 

πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 

και/ή μέσω της κινητοποίησης των 

ειδικών σχετικών μέσων του ΠΔΠ. Το 

τελικό ποσό πρέπει να εγκριθεί από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο μέσω της ετήσιας διαδικασίας 

του προϋπολογισμού. 

 ______________________ 

 1α Κανονισμός (EE, Ευρατόμ) 

αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 

2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό 

του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 

για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 

20.12.2013, σ. 884). 

 

Τροπολογία  4 

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. 

Ειδικότερα, η χρηματοδότηση μπορεί να 

λάβει τη μορφή επιδοτήσεων. Κατά 

περίπτωση, μπορούν επίσης να 

χρησιμοποιηθούν χρηματοδοτικά μέσα ή 

(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. 

Ειδικότερα, η χρηματοδότηση μπορεί να 

λάβει τη μορφή επιδοτήσεων. Κατά 

περίπτωση, μπορούν επίσης να 

χρησιμοποιηθούν χρηματοδοτικά μέσα ή 
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δημόσιες συμβάσεις. δημόσιες συμβάσεις. Η Επιτροπή θα 

πρέπει να εξετάσει τη δυνατότητα 

περαιτέρω αξιοποίησης του δυναμικού 

των εναλλακτικών μορφών 

χρηματοδότησης για επιδοτήσεις 

(χρηματοπιστωτικά μέσα και δημόσιες 

συμβάσεις), ώστε να καταστούν πιο 

σημαντική πηγή χρηματοδότησης για το 

εν λόγω πρόγραμμα στο πλαίσιο του 

επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού 

πλαισίου. 

_________________ _________________ 

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). 

 

Τροπολογία  5 

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 

(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, η προστασία της 

διανοητικής ιδιοκτησίας, 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 
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τεχνολογιών. αναβάθμιση υφιστάμενων αμυντικών 

προϊόντων και τεχνολογιών που 

αναπτύσσονται εντός της Ένωσης από 

κράτη μέλη. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Εάν μια κοινοπραξία επιχειρήσεων 

επιθυμεί να συμμετάσχει σε επιλέξιμη 

δράση στο πλαίσιο του προγράμματος και 

η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης 

έχει τη μορφή επιδότησης, η κοινοπραξία 

θα πρέπει διορίσει ένα από τα μέλη της ως 

συντονιστή, ο οποίος θα είναι το κύριο 

σημείο επαφής με την Επιτροπή. 

(15) Εάν μια κοινοπραξία επιχειρήσεων 

επιθυμεί να συμμετάσχει σε επιλέξιμη 

δράση στο πλαίσιο του προγράμματος και 

η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης 

έχει τη μορφή επιδότησης, 

χρηματοπιστωτικού μέσου ή δημόσιας 

σύμβασης κοινοπραξία θα πρέπει να 

διορίσει ένα από τα μέλη της ως 

συντονιστή, ο οποίος θα είναι το κύριο 

σημείο επαφής με την Επιτροπή. 

 

Τροπολογία  7 

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 

(16) Η προώθηση της καινοτομίας και 

της τεχνολογικής ανάπτυξης στην 

αμυντική βιομηχανία της Ένωσης θα 

πρέπει να καθιστά δυνατή τη διατήρηση 

και την ανάπτυξη δεξιοτήτων και 

εμπειρογνωσίας της αμυντικής 

βιομηχανίας της Ένωσης και να 

συμβάλλει στην ενίσχυση της 

τεχνολογικής και βιομηχανικής 

αυτονομίας της. Θα πρέπει επίσης 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 
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(CARD) και η μόνιμη διαρθρωμένη 

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. 

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, 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. 

 

Τροπολογία  8 

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, μεταξύ 

άλλων και για τις διττές τεχνολογίες. 

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. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Η χρηματοδοτική συνδρομή της (19) Η χρηματοδοτική συνδρομή την 
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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 ανάπτυξης. Ωστόσο, για άλλες 

δράσεις στη φάση της ανάπτυξης θα πρέπει 

να καλυφθεί το σύνολο του επιλέξιμου 

κόστους. 

οποία παρέχει η Ένωση στο πλαίσιο του 

προγράμματος δεν δύναται να υπερβαίνει 

το 20% του συνολικού κόστους δράσεων 

που σχετίζονται με την ανάπτυξη 

πρωτοτύπων. Ωστόσο, για άλλες δράσεις 

στη φάση της ανάπτυξης θα πρέπει να 

καλυφθεί το σύνολο του επιλέξιμου 

κόστους. 

 

Τροπολογία  10 

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 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, σύμφωνα με το εθνικό 

δίκαιο. 

 

Τροπολογία  11 

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 

το πρίσμα της πολιτικής της Ένωσης για 

(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 

το πρίσμα της πολιτικής της Ένωσης για 
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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. 

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, να καθορίσει ένα σταθερό 

ποσοστό ίσο με τουλάχιστον 20% του 

συνολικού προϋπολογισμού που θα 

στηρίζει τέτοιες δράσεις. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (22 α) Θα πρέπει να χορηγηθεί στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το καθεστώς του 

παρατηρητή στην επιτροπή των κρατών 

μελών. 

 

Τροπολογία  13 

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, 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, Εξάλλου, η Επιτροπή 

οφείλει να εξαγάγει τα συμπεράσματα της 
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προσωρινής έκθεσης εφαρμογής, τα 

πορίσματα της οποίας πρέπει να τίθενται 

εγκαίρως στη διάθεση των συννομοθετών 

πριν την τελική έγκριση της νομοθετικής 

πράξης για την συνέχιση του 

προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης 

στον τομέα της άμυνας, που θα πρέπει να 

συσταθεί εντός του επομένου ΠΔΠ. 

 

Τροπολογία  14 

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 στρατηγικής 

αυτονομίας και της τεχνολογικής 

ανεξαρτησίας της Ένωσης, καθώς και 

της καινοτόμου ικανότητας και της 

ανταγωνιστικότητας της αμυντικής 

βιομηχανίας της Ένωσης μέσω της 

στήριξης δράσεων κατά τη φάση 

ανάπτυξής τους· 

 

Τροπολογία  15 

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 και αξιοποίηση της 

συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων, 

συμπεριλαμβανομένων μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων και επιχειρήσεων μεσαίας 

κεφαλαιοποίησης, 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, προωθώντας τη 

συμβατότητα, τη διαλειτουργικότητα και 

την τυποποίηση, ιδίως καθορίζοντας 

κοινές τεχνικές ιδιαιτερότητες που 

σχετίζονται με αυτές· 
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Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το ποσό για την εφαρμογή του 

προγράμματος για την περίοδο 2019-2020 

ανέρχεται σε 500 εκατ. EUR (σε 

τρέχουσες τιμές). 

Το ποσό για την εφαρμογή του 

προγράμματος για την περίοδο 2019-2020 

ανέρχεται σε 500 εκατομμύρια EUR (σε 

τρέχουσες τιμές) και πρέπει να αντληθεί 

αποκλειστικά από αδιάθετα περιθώρια 

κάτω από τα ανώτατα όρια του 

πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 

(ΠΔΠ) για την περίοδο 2014-2020, και/ή 

μέσω της κινητοποίησης των ειδικών 

σχετικών μέσων του ΠΔΠ. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις 

εγκατεστημένες στην Ένωση, στις οποίες 

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. 

1. Οι δικαιούχοι και οι υπεργολάβοι 

τους είναι επιχειρήσεις εγκατεστημένες 

στην Ένωση, στις οποίες 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, βρίσκονται στο έδαφος της 

Ένωσης καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης. 

Η χρήση των εν λόγω υποδομών, 

εγκαταστάσεων, περιουσιακών στοιχείων 

και πόρων δεν υπόκειται σε κανένα 

έλεγχο ή περιορισμό από τρίτο κράτος ή 

οντότητα εκτός ΕΕ. 
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Τροπολογία  18 

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. Η χρηματοδοτική 

συνδρομή της Ένωσης μπορεί επίσης να 

λάβει τη μορφή χρηματοπιστωτικού 

μέσου ή δημόσιας σύμβασης. 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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 σε σχέση με 

τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 2 

και με βάση τα παρακάτω σωρευτικά 

κριτήρια: 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) αριστεία α) τεχνολογική και βιομηχανική 

αριστεία· 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) ο αριθμός κρατών μελών που 

συμμετέχουν στο έργο· και 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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 

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, στο πλαίσιο του σχεδίου 

ανάπτυξης ικανοτήτων ή της 

συντονισμένης ετήσιας επισκόπησης στον 

τομέα της άμυνας και· και 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) βιωσιμότητα, ιδίως μέσω της 

κατάδειξης από τους δικαιούχους ότι το 

εναπομείναν κόστος της επιλέξιμης δράσης 

καλύπτεται από άλλα μέσα 

χρηματοδότησης, όπως συνεισφορές των 

δ) βιωσιμότητα, ιδίως μέσω της 

κατάδειξης από τους δικαιούχους ότι το 

εναπομείναν κόστος της επιλέξιμης δράσης 

καλύπτεται από άλλα μέσα 

χρηματοδότησης, όπως συνεισφορές των 
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κρατών μελών· και κρατών μελών ή η διττή χρήση των 

τεχνολογιών που αναπτύχθηκαν· και 

 

Τροπολογία  24 

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 των έργων που 

χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 

προγράμματος και προβλέπει τουλάχιστον 

μια κατηγορία έργων αφιερωμένη ειδικά 

στις ΜΜΕ. 

 

Τροπολογία  25 

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 

διασφαλίζει ότι το 20% τουλάχιστον του 

συνολικού προϋπολογισμού διατίθεται σε 

δράσεις που διευκολύνουν τη συνεργασία 

μεταξύ ΜΜΕ σε πολλά κράτη μέλη. 

 

Τροπολογία  26 

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 πρόκληση υποβολής προτάσεων 

αξιολογούνται από την Επιτροπή με τη 

βοήθεια ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων 

από κράτη μέλη της ΕΕ βάσει των 

κριτηρίων χορήγησης που προβλέπονται 

στο άρθρο 10. 
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Τροπολογία  27 

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. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 

Άμυνας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

προσκαλούνται ως παρατηρητές. 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή παρακολουθεί τακτικά 

την υλοποίηση του προγράμματος και 

υποβάλλει σε ετήσια βάση έκθεση σχετικά 

με την πρόοδο που έχει συντελεστεί 

σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 3 

στοιχείο ε) του κανονισμού 

αριθ. 966/2012. Προς αυτό τον σκοπό, η 

Επιτροπή θεσπίζει τις αναγκαίες ρυθμίσεις 

σχετικά με την παρακολούθηση. 

1. Η Επιτροπή παρακολουθεί τακτικά 

και αξιολογεί την υλοποίηση του 

προγράμματος και υποβάλλει σε ετήσια 

βάση έκθεση σχετικά με την πρόοδο που 

έχει συντελεστεί σύμφωνα με το άρθρο 38 

παράγραφος 3 στοιχείο ε) του κανονισμού 

αριθ. 966/2012. Προς αυτό τον σκοπό, η 

Επιτροπή θεσπίζει τις αναγκαίες ρυθμίσεις 

σχετικά με την παρακολούθηση. 

 

Τροπολογία  29 

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 

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 
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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. 

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. 

Αξιολογεί επίσης τον αντίκτυπο των 

εξαγωγών όπλων που έχουν επωφεληθεί 

από το πρόγραμμα. 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2 α. Εν ευθέτω χρόνω πριν από τη 

λήξη του παρόντος προγράμματος, η 

Επιτροπή υποβάλλει, εφόσον το κρίνει 

σκόπιμο, νομοθετική πρόταση για την 

συνέχιση του προγράμματος 

βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της 

άμυνας, συνοδευόμενη από κατάλληλη 

χρηματοδότηση στο πλαίσιο του νέου 

πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. 

Πριν από την τελική έγκριση της 

σχετικής νομοθετικής πράξης, οι 

συννομοθέτες έχουν στη διάθεσή τους τα 

πορίσματα της ενδιάμεσης έκθεσης 

εφαρμογής που η Επιτροπή καταρτίζει 

για τον σκοπό αυτό. 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1 α. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί 

οντότητες που συμμορφώνονται με την 

ισχύουσα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και με τα πρότυπα που έχουν 
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υιοθετηθεί σε διεθνές και ευρωπαϊκό 

επίπεδο και, ως εκ τούτου, δεν 

υποστηρίζουν, δυνάμει του παρόντος 

κανονισμού, έργα που συμβάλλουν στη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, τη φοροδιαφυγή και τη 

φορολογική απάτη. 
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και της καινοτόμου ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ 
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