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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ευρωπαϊκή βιομηχανική και τεχνολογική βάση στον τομέα της άμυνας
(2013/2125 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τον Τίτλο V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 13ης και 14ης 
Δεκεμβρίου 2012 και τη διαδικασία που θα καταλήξει στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου για την άμυνα, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 19 και 20 
Δεκεμβρίου 2013,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2013, με τίτλο 
«Μετάβαση προς έναν ανταγωνιστικότερο και αποδοτικότερο τομέα άμυνας και 
ασφάλειας» (COM(2013)0542),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2007, με τίτλο 
«Στρατηγική για πιο ισχυρή και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία» 
(COM(2007)0764),

– έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας (ΕΣΑ) που εγκρίθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2003 και την έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή της που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 11-12 Δεκεμβρίου 2008,

– έχοντας υπόψη τη στρατηγική σχετικά με την ευρωπαϊκή βιομηχανική και τεχνολογική 
βάση στον τομέα της άμυνας, που εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ) στις 14 Μαΐου 2007,

– έχοντας υπόψη την απόφαση 2011/411/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2011, 
για τον καθορισμό του καταστατικού, της έδρας και των κανόνων λειτουργίας του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και την κατάργηση της Κοινής Δράσης 
2004/551/ΚΕΠΠΑ1,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 22ας Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την εφαρμογή 
της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας2, καθώς και της 14ης Δεκεμβρίου 2011 
σχετικά με τον αντίκτυπο της χρηματοπιστωτικής κρίσης στον αμυντικό τομέα των 
κρατών μελών της ΕΕ3,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0000/2013),

H επιχειρησιακή κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας απαιτεί ισχυρή ευρωπαϊκή 

                                               
1 ΕΕ L 183 της 13.7.2011, σ. 16.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0455.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0574.
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βιομηχανική και τεχνολογική βάση στον τομέα της άμυνας

1. υπενθυμίζει ότι η επιχειρησιακή κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας απαιτεί ισχυρή 
ευρωπαϊκή βιομηχανική και τεχνολογική βάση στον τομέα της άμυνας (ΕΒΤΒΑ), η οποία 
συνιστά βασικό στοιχείο της ικανότητας της Ευρώπης να παρέχει ασφάλεια στους πολίτες 
της, να προστατεύει τις αξίες της και να προωθεί τα συμφέροντά της·

2. υπενθυμίζει το επίπεδο των επιχειρησιακών φιλοδοξιών που περιγράφονται στη δήλωση 
του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την ενίσχυση των ικανοτήτων, και 
τις στρατιωτικές και μη στρατιωτικές αποστολές που περιγράφονται στο άρθρο 43 
παράγραφος 1 της ΣΕΕ· υπενθυμίζει τη δέσμευση των κρατών μελών για βελτίωση των 
στρατιωτικών ικανοτήτων τους· καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να δρομολογήσει την 
ανάπτυξη ευρωπαϊκής πολιτικής ικανοτήτων και εξοπλισμών για τον σκοπό αυτόν, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 42 παράγραφος 3 της ΣΕΕ·

3. εφιστά την προσοχή στο μεταβαλλόμενο παγκόσμιο τοπίο στρατηγικής, στη μείωση των 
αμυντικών προϋπολογισμών και στο γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες στον τομέα της 
άμυνας προσαρμόζονται στην κατάσταση αυτή δίνοντας έμφαση στις εξαγωγές προς 
τρίτες χώρες, με κόστος τη μεταφορά ευαίσθητων τεχνολογιών, καθώς και δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας, και τη μετεγκατάσταση της παραγωγής εκτός της ΕΕ· εκφράζει 
την ανησυχία του για τη μείωση των επενδύσεων στον τομέα της άμυνας, γεγονός το 
οποίο θα εκθέτει όλο και περισσότερο την ΕΒΤΒΑ στον κίνδυνο να υπόκειται στον 
έλεγχο και να περιορίζεται όσον αφορά τις δραστηριότητές της από τρίτες δυνάμεις με 
διαφορετικά στρατηγικά συμφέροντα·

4. τονίζει ότι, με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, οι πολιτικές της ΕΕ στον 
τομέα της βιομηχανίας, του διαστήματος και της έρευνας εκτείνονται πέραν του τομέα 
της άμυνας· επισημαίνει ότι τα προγράμματα της Ένωσης σε άλλους τομείς, όπως η 
εσωτερική και συνοριακή ασφάλεια, η διαχείριση καταστροφών, καθώς και η ανάπτυξη, 
παρέχουν μια σημαντική προοπτική για την από κοινού ανάπτυξη των ικανοτήτων που 
σχετίζονται με τις εν λόγω πολιτικές και με τη διεξαγωγή των αποστολών της ΚΠΑΑ·

5. υπενθυμίζει την ανάγκη να σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά την ενοποίηση της ΕΒΤΒΑ, 
δεδομένου ότι –ενώπιον της αύξησης της εξειδίκευσης και του κόστους των τεχνολογιών, 
της εντεινόμενης διεθνούς συνεργασίας και της μείωσης των αμυντικών προϋπολογισμών 
και του όγκου παραγωγής– η αμυντική βιομηχανία δεν μπορεί πλέον να παραμείνει 
βιώσιμη σε αυστηρά εθνική βάση σε κανένα κράτος μέλος της ΕΕ· εκφράζει τη λύπη του 
για το γεγονός ότι, μολονότι έχει ήδη επιτευχθεί ένα ορισμένο επίπεδο συγκέντρωσης 
στον κλάδο της ευρωπαϊκής αεροδιαστημικής βιομηχανίας, οι τομείς του χερσαίου και 
ναυτικού εξοπλισμού εξακολουθούν να είναι υπερβολικά κατακερματισμένοι σε εθνικό 
επίπεδο·

6. επισημαίνει την ανακοίνωση της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2013 και το σχέδιο έκθεσης 
της ΕΥΕΔ· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ δεν εξέδωσαν κοινή 
ευρωπαϊκή δήλωση στο πλαίσιο της προετοιμασίας της συνόδου κορυφής του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την άμυνα που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 
τρέχοντος έτους·

7. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή και υπουργοί Άμυνας της ΕΕ έχουν ήδη τονίσει την ανάγκη 
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για ανάληψη επείγουσας δράσης στον εν λόγω τομέα το 2007 με ειδική ανακοίνωση της 
Επιτροπής και με τη στρατηγική ΕΒΤΒΑ του ΕΟΑ· εκφράζει τη λύπη του για τις χαμένες 
ευκαιρίες όσον αφορά την τακτική υποβολή εκθέσεων προόδου και την επικαιροποίηση 
στρατηγικών μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας· θεωρεί λυπηρό το 
γεγονός ότι η νέα ανακοίνωση δεν προβαίνει σε απολογισμό των προηγούμενων 
στρατηγικών· καλεί την Επιτροπή και τον ΕΟΑ να αναπτύξουν κοινή στρατηγική ΕΒΤΒΑ 
στο μέλλον, με βάση τις εμπειρίες του παρελθόντος·

8. χαιρετίζει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να συμπεριλάβει την ενίσχυση της 
άμυνας της Ευρώπης στην ημερήσια διάταξη της συνόδου κορυφής του Δεκεμβρίου· 
καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να παράσχει την αναγκαία νέα ώθηση για τη στήριξη 
μιας πραγματικής ευρωπαϊκής βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης στον τομέα της 
άμυνας, η οποία θα έχει ως γνώμονα την ανάπτυξη ικανοτήτων και θα προάγει 
συνέργειες, θα διασφαλίζει την αποδοτική χρήση των πόρων, θα αποφεύγει την 
αλληλοεπικάλυψη και θα είναι ολοκληρωμένη και ανταγωνιστική εντός της παγκόσμιας 
αγοράς·

Εναρμόνιση των απαιτήσεων και ενοποίηση της ζήτησης

9. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι προηγούμενες προσπάθειες για ενοποίηση της ζήτησης 
δεν έχουν βελτιώσει τον κατακερματισμό της ζήτησης στην ΕΕ, με 28 πελάτες εθνικής 
άμυνας και έναν ακόμα μεγαλύτερο αριθμό πελατών προϊόντων για στρατιωτική και μη 
στρατιωτική χρήση· εκφράζει τη λύπη του για τα περιορισμένα αποτελέσματα του 
σχεδίου ανάπτυξης ικανοτήτων του ΕΟΑ· καλεί, ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
να δρομολογήσει διαδικασία αναθεώρησης του τομέα της ευρωπαϊκής άμυνας και να 
επιτύχει τον συντονισμό των διαδικασιών σχεδιασμού εθνικής άμυνας σε επίπεδο ΕΕ· 
βάσει της αξιολόγησης αυτής, καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο 
της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας να κινήσει 
ευρεία διαδικασία για την κατάρτιση Λευκής Βίβλου για την ασφάλεια και την άμυνα με 
στόχο τον εξορθολογισμό των στρατηγικών φιλοδοξιών της ΕΕ και των διαδικασιών 
ανάπτυξης ικανοτήτων·

10. καλεί τα κράτη μέλη να συγχρονιστούν και να σχεδιάσουν από κοινού τη διαχείριση του 
κύκλου ζωής των αμυντικών ικανοτήτων τους· θεωρεί ότι η ύπαρξη κοινής ευρωπαϊκής 
πολιτικής ικανοτήτων και εξοπλισμών αποτελεί προϋπόθεση για τη μετατροπή της 
εναρμόνισης των στρατιωτικών απαιτήσεων σε εναρμόνιση της απόκτησης εξοπλισμού 
μεταξύ των κρατών μελών, δημιουργώντας έτσι τις συνθήκες για μια επιτυχή διακρατική 
με βάση τη ζήτηση αναδιάρθρωση της αμυντικής βιομηχανίας στην ΕΕ·

Ανάγκη για μια κοινή προσέγγιση όσον αφορά την τυποποίηση και την πιστοποίηση

11. επαναλαμβάνει τη θεμελιώδη σημασία της τυποποίησης του αμυντικού εξοπλισμού για τη 
δημιουργία ανταγωνιστικής ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς στον τομέα της άμυνας, καθώς 
και για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας και τη διευκόλυνση της συνεργασίας των 
εξοπλιστικών προγραμμάτων, των έργων συνεκμετάλλευσης και επιμερισμού, καθώς και 
για τη βιώσιμη διαλειτουργικότητα μεταξύ των δυνάμεων των κρατών μελών·

12. υπενθυμίζει ότι υφίσταται πληθώρα ανταγωνιστικών βιομηχανικών προτύπων για 
στρατιωτικά και μη στρατιωτικά προϊόντα· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει περισσότερα 
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βιομηχανικά πρότυπα με την έγκαιρη ενσωμάτωση των στρατιωτικών πτυχών που 
παρέχονται από τον ΕΟΑ· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι μελλοντικές 
ενέργειές τους για τον καθορισμό προτύπων στον αμυντικό τομέα θα βασίζονται στις 
προτάσεις μη στρατιωτικού χαρακτήρα της Επιτροπής και των ευρωπαϊκών οργανισμών 
τυποποίησης·

13. ζητεί από τα κράτη μέλη να εξορθολογίσουν τις ευρωπαϊκές διαδικασίες πιστοποίησης,
μέσω της αμοιβαίας αναγνώρισης πιστοποιητικών και της μελλοντικής ανάπτυξης κοινών 
στρατιωτικών και μη στρατιωτικών ευρωπαϊκών διαδικασιών πιστοποίησης·

Διασφάλιση της ασφάλειας εφοδιασμού

14. επισημαίνει, στο πλαίσιο της βιομηχανικής αναδιάρθρωσης, ότι είναι σημαντικό να 
διασφαλιστεί ότι δεν θα τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια του εφοδιασμού· καλεί τα κράτη 
μέλη και την Επιτροπή να αναπτύξουν ταχέως ένα συνολικό και φιλόδοξο καθεστώς 
ασφάλειας του εφοδιασμού σε επίπεδο ΕΕ που θα βασίζεται σε ένα σύστημα αμοιβαίων 
εγγυήσεων, χρησιμοποιώντας ενδεχομένως τη νομική βάση της μόνιμης διαρθρωμένης 
συνεργασίας·

15. παροτρύνει τα κράτη μέλη, ως πρώτα μέτρα προς την κατεύθυνση της επίτευξης του 
στόχου αυτού, να αξιοποιήσουν πλήρως τις γενικές και συνολικές άδειες στο πλαίσιο της 
οδηγίας 2009/43/EΚ για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας 
εντός της ΕΕ, και να επιταχύνουν το έργο για να καταστεί επιχειρησιακή η ρύθμιση 
πλαίσιο του 2006 για την ασφάλεια του εφοδιασμού σε συνθήκες επιχειρησιακής 
έκτακτης ανάγκης·

16. καλεί τον ΕΟΑ και την Επιτροπή να υποβάλουν κοινή στρατηγική μη εξάρτησης σχετικά 
με τεχνολογίες καίριας σημασίας, ιδίως όσον αφορά την απεριόριστη πρόσβαση και 
διαθεσιμότητα στρατιωτικών και μη στρατιωτικών (διπλής χρήσης) αναδυόμενων και 
βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής, όπως η μικροηλεκτρονική και 
νανοηλεκτρονική αιχμής και η φωτονική αιχμής, οι οποίες πρέπει να θεωρούνται καίριας 
σημασίας στις αποστολές της ΚΠΑΑ·

Δίνοντας νέα ώθηση στη συνεργασία στον τομέα των εξοπλισμών

17. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν την πλεονάζουσα βιομηχανική ικανότητα 
που προκύπτει από τη μείωση της ζήτησης με τη δρομολόγηση νέων κοινών σχεδίων, και 
κυρίως να αναπτύξουν βασικά εργαλεία με μη στρατιωτικές και στρατιωτικές εφαρμογές, 
όπως τα εξ αποστάσεως πλοηγούμενα εναέρια συστήματα, προωθώντας την ανάπτυξη 
υψηλής τεχνολογίας και συμβάλλοντας στη διατήρηση των βασικών ικανοτήτων εντός 
της Ευρώπης· ενθαρρύνει τη συμμετοχή της ΕΕ σε κοινά έργα μέσω της απόκτησης 
ικανοτήτων διπλής χρήσης και τις πιθανές προμήθειες πρωτοτύπων·

18. παροτρύνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο πλαίσιο της υφιστάμενης διοικητικής ρύθμισης 
μεταξύ του ΕΟΑ και του Κοινού Οργανισμού Συνεργασίας στον τομέα των εξοπλισμών, 
να διασφαλίσει την επιτυχή υλοποίηση των κοινών σχεδίων και να προβλέψει τη 
στενότερη σύνδεση των δύο οργανισμών·

19. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να διευκολύνει τον ΕΟΑ να αναλάβει πλήρως τον 
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θεσμικό του ρόλο· επαναλαμβάνει ότι είναι επείγουσα ανάγκη να παράσχουν τα κράτη 
μέλη επαρκή χρηματοδότηση στον ΕΟΑ για όλο το φάσμα των αποστολών και των 
εργασιών του· εκτιμά ότι αυτό θα επιτευχθεί καλύτερα με τη χρηματοδότηση των 
δαπανών προσωπικού και διαχείρισης του οργανισμού από τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης, αρχής γενομένης από το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο· 

Στήριξη των αποστολών της ΚΠΑΑ μέσω της ευρωπαϊκής έρευνας και ανάπτυξης

20. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να δρομολογήσει προπαρασκευαστική δράση για 
τη χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ έρευνα προς στήριξη των αποστολών της ΚΠΑΑ, και 
καλεί την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένη πρόταση που θα αποτελέσει προπομπό 
τέτοιων προγραμμάτων στο αρχικό στάδιο του προσεχούς πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου·

21. θεωρεί ότι η έρευνα και η καινοτομία στον αμυντικό τομέα που σχετίζεται με την ΕΒΑΤΒ 
εξακολουθεί να στηρίζεται σε έγκυρη ηθική βάση· επισημαίνει ότι ένα ολόκληρο 
κεφάλαιο της Συνθήκης της Λισαβόνας είναι αφιερωμένο στην κοινή πολιτική ασφάλειας 
και άμυνας, στο οποίο περιλαμβάνεται η έρευνα στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας 
και η πλαισίωση της κοινής άμυνας της Ένωσης·

22. παροτρύνει τον ΕΟΑ να αξιοποιήσει το ιστορικό του επιτυχών κοινών επενδυτικών 
προγραμμάτων και να συνεργαστεί με την Επιτροπή για τη δρομολόγηση προγραμμάτων 
έρευνας και ανάπτυξης, βάσει του άρθρου 185 της ΣΛΕΕ·

Ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς αμυντικού εξοπλισμού

23. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διασφαλίσουν ότι οι οδηγίες του 2009 για τις 
αμυντικές προμήθειες και μεταφορές εφαρμόζονται με ορθό και ομοιόμορφο τρόπο, ιδίως 
όσον αφορά τυχόν αποκλίσεις από τους κανόνες της ΕΕ βάσει του άρθρου 346 της ΣΛΕΕ· 
παροτρύνει την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για τη δημιουργία ίσων όρων 
ανταγωνισμού στην αγορά του τομέα άμυνας, περιορίζοντας τη χρήση πρακτικών που 
στρεβλώνουν την αγορά στο αυστηρώς ελάχιστο των δεόντως αιτιολογημένων 
παρεκκλίσεων· επισημαίνει, ιδιαίτερα, την ανάγκη να ενισχυθεί ο έλεγχος των κρατικών 
ενισχύσεων·

24. καλεί τα κράτη μέλη, τον ΕΟΑ και την Επιτροπή να συνεργαστούν προς την κατεύθυνση 
της σταδιακής κατάργησης των απαιτήσεων για αντισταθμιστικά οφέλη, ευνοώντας 
ταυτόχρονα την ενσωμάτωση των βιομηχανιών των μικρότερων κρατών μελών στην 
ευρωπαϊκή τεχνολογική και βιομηχανική βάση στον τομέα της άμυνας με άλλα μέσα, 
πέρα των αντισταθμιστικών οφελών·

Η ΕΒΤΒΑ σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο

25. επισημαίνει ότι η ανάπτυξη μιας βιώσιμης ΕΒΤΒΑ μπορεί μόνο να νοηθεί ως μέρος της 
παγκόσμιας αγοράς, ενθαρρύνει δε την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
προσεγγίσουν το ζήτημα με παγκόσμια προοπτική· θεωρεί ότι η λήψη προστατευτικών 
μέτρων θα ήταν αντίθετη προς τον στόχο της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της 
ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας·
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26. εκφράζει τη λύπη του για την υφιστάμενη ανισότητα όσον αφορά την αμοιβαία πρόσβαση 
στην αγορά των ΗΠΑ και της Ευρώπης, καθώς και τη συνακόλουθη ανισορροπία στις 
εμπορικές συναλλαγές στον τομέα της άμυνας· ζητεί να καταβληθούν προσπάθειες για 
την επίτευξη πραγματικής αμοιβαιότητας στην πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις 
αμυντικού εξοπλισμού και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού·

27. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της 
Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή, στα κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ, στην Κοινοβουλευτική 
Συνέλευση του ΝΑΤΟ και στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ.


