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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών 
Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 
της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επισημαίνει ότι η τρέχουσα δημοσιονομική εξυγίανση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 
δυνατόν να οδηγήσει σε σημαντικές περικοπές, μειώσεις ή καθυστερήσεις προγραμμάτων 
για σχεδόν όλα τα κράτη μέλη, πράγμα το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την
ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία·

2. υπογραμμίζει ότι η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία χαρακτηρίζεται από 
διαφοροποιημένες εθνικές πολιτικές, πράγμα το οποίο θα μπορούσε να επιβαρύνει τις 
αρνητικές επιδράσεις στην βιομηχανία· υπογραμμίζει ως εκ τούτου ότι η 
ανταγωνιστικότητα και η ισχύς της αμυντικής βιομηχανίας θα πρέπει να αυξηθούν ώστε 
να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις·

3. επισημαίνει ότι η έλλειψη κοινής βιομηχανικής πολιτικής στον τομέα της άμυνας 
οδήγησε σε ιδιαίτερα έντονη κατάτμηση της αγοράς στον τομέα της άμυνας από πλευράς
ζήτησης, ρυθμίσεων, προτύπων και προσφοράς· αναγνωρίζει ότι μια κοινή βιομηχανική 
πολιτική στον τομέα της άμυνας είναι λογική από οικονομικής απόψεως, αλλά απειλεί
επίσης να υπονομεύσει την ανεξαρτησία των επιμέρους κρατών· πιστεύει ως εκ τούτου 
ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική στον τομέα της άμυνας θα πρέπει να προωθήσει
την πολυδιάστατη συνεργασία προς όφελος της ΕΕ, περιγράφοντας τους κύριους 
βιομηχανικούς στόχους, απεικονίζοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τους 
στρατηγικούς βιομηχανικούς τομείς και υπογραμμίζοντας τον ρόλο των οργάνων του 
ευρωπαϊκού αμυντικού οργανισμού και του ΝΑΤΟ στην ενίσχυση της συνεργασίας 
μεταξύ των κρατών μελών·

4. χαιρετίζει τις οδηγίες σχετικά με τις προμήθειες και τις μεταφορές, που αποσκοπούν να 
αυξήσουν τον ανταγωνισμό και να διευκολύνουν την κυκλοφορία προϊόντων που 
σχετίζονται με την άμυνα· ενθαρρύνει, με βάση την συνεκμετάλλευση και τον 
επιμερισμό πρωτοβουλιών, τη μεγαλύτερη εδραίωση της ζήτησης μέσω κοινών σχεδίων 
στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας ή μέσω ομαδοποιημένης ζήτησης για από 
κοινού ικανότητες, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα της βιομηχανίας στον τομέα της 
άμυνας· σημειώνει ότι από την πλευρά της προσφοράς οι λιγότερο ανταγωνιστικές 
εταιρίες, που δεν μπορούν να εφαρμόσουν αναπτυξιακή στρατηγική με τις εξαγωγές ως 
κινητήρια δύναμη, θα πρέπει να προβούν σε διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου, παρά 
το γεγονός ότι ένα ποσοστό εδραίωσης της προσφοράς θα παραμείνει αναπόφευκτο.


