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Ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας

Πρόταση κανονισμού (COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD))

_____________________________________________________________

Τροπολογία 1

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ*

στην πρόταση της Επιτροπής

---------------------------------------------------------

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της 
άμυνας, που αποσκοπεί στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτόμου 

ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 
173,

* Τροπολογίες: το νέο κείμενο και η αντικατάσταση κειμένου σημειώνονται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες και η διαγραφή με το σύμβολο ▌.
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Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής1, 

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών2, 

έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για τα χημικά όπλα (CWC) της 3ης Σεπτεμβρίου 1992,

έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για τα βιολογικά όπλα (BWC) της 19ης Απριλίου 1972,

έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 
2005, για το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη 
θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση 
ή τιμωρία3,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(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, ▌της καινοτομίας και της 
αποτελεσματικότητας της αμυντικής βιομηχανίας σε όλη την Ένωση. Πιο 
συγκεκριμένα, προτάθηκε η δημιουργία Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας για την 
υποστήριξη των επενδύσεων στην κοινή έρευνα και στην κοινή ανάπτυξη αμυντικών 
εξοπλισμών και τεχνολογιών, ούτως ώστε να προαχθούν οι συνέργειες και η σχέση 
κόστους-αποτελεσματικότητας, και για την προώθηση της από κοινού αγοράς και 
συντήρησης αμυντικών εξοπλισμών από τα κράτη μέλη. Το ταμείο αυτό θα 
αποτελεί συμπλήρωμα των εθνικών προϋπολογισμών που χρησιμοποιούνται ήδη 
για τον σκοπό αυτό και θα πρέπει να λειτουργεί ως κίνητρο για τη συνεργασία των 
κρατών μελών και την ενίσχυση των επενδύσεών τους στον τομέα της άμυνας. Το 
ταμείο θα στηρίζει τη συνεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ανάπτυξης 
αμυντικών προϊόντων και τεχνολογίας. 

(1α) Για να δημιουργηθεί μια αποτελεσματική ευρωπαϊκή αγορά αμυντικών 
εξοπλισμών, καθώς και για να έχει πραγματικό αντίκτυπο το παρόν πρόγραμμα, 
καίρια σημασία έχει η εκπλήρωση των βασικών κανονιστικών προϋποθέσεων, 
ιδίως η πλήρης εφαρμογή της οδηγίας 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου4.

1 ΕΕ C […] της […], σ. […].
2 ΕΕ C […] της […], σ. […].
3 EΕ L 200 της 30.7.2005, σ. 1.
4 Οδηγία 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης 

Ιουλίου 2009, σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται από 
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(2) Για να υποστηριχθεί η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, ▌της καινοτόμου 
ικανότητας και της αποτελεσματικότητας της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης 
και η στρατηγική αυτονομία 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, η οποία θα συμβάλει 
στη βελτίωση των αμυντικών δυνατοτήτων, μεταξύ άλλων της άμυνας στον 
κυβερνοχώρο, μέσω της στήριξης της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών και 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των εταιρειών 
μεσαίας κεφαλαιοποίησης, 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, που 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, δεδομένου ότι, πέραν των αποτελεσμάτων στον τομέα της 
άμυνας, θετικά αποτελέσματα μπορούν να αναμένονται επίσης στον μη 
στρατιωτικό τομέα. 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.

(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, προάγοντας, με τον τρόπο αυτό, 
την τυποποίηση των αμυντικών συστημάτων και βελτιώνοντας παράλληλα τη 
διαλειτουργικότητά τους. Προκειμένου να υποστηριχθεί μια ανοιχτή και δίκαιη 
εσωτερική αγορά, το πρόγραμμα θα πρέπει να παρέχει ισχυρή στήριξη στη 
διασυνοριακή συμμετοχή ΜΜΕ και να διευκολύνει την ανάπτυξη της συνεργασίας 
μεταξύ νέων εταίρων. 

(4) Το πρόγραμμα θα πρέπει να καλύπτει περίοδο δύο ετών, από την 1η Ιανουαρίου 2019 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, ενώ θα πρέπει να καθοριστεί το ποσό για την 
εφαρμογή του προγράμματος γι’ αυτή την περίοδο. 

(4α) Προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το πρόγραμμα από τον γενικό προϋπολογισμό της 
Ένωσης, θα πρέπει να δεσμευθεί για τον σκοπό αυτό ποσό 500 εκατομμυρίων EUR 
σε τρέχουσες τιμές. Δεδομένου ότι το πρόγραμμα αποτελεί νέα πρωτοβουλία, που 
δεν είχε προβλεφθεί κατά την κατάρτιση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 
(ΠΔΠ) για την περίοδο 2014-20201, και προκειμένου να αποφευχθεί οιοσδήποτε 
αρνητικός αντίκτυπος στη χρηματοδότηση υφιστάμενων πολυετών προγραμμάτων, 
το ποσό αυτό θα πρέπει να αντληθεί αποκλειστικά από αδιάθετα περιθώρια κάτω 
από τα ανώτατα όρια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και/ή μέσω της 

αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς στους τομείς της άμυνας και της 
ασφάλειας (ΕΕ L 216 της 20.8.2009, σ. 76).

1 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).
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κινητοποίησης των συναφών ειδικών μέσων του ΠΔΠ. Το τελικό ποσό θα πρέπει να 
εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μέσω της ετήσιας 
διαδικασίας του προϋπολογισμού.

(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 
Συμβουλίου1. Ειδικότερα, η χρηματοδότηση μπορεί να λάβει τη μορφή επιδοτήσεων. 
Κατά περίπτωση, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν χρηματοδοτικά μέσα ή 
δημόσιες συμβάσεις, λαμβανομένων υπόψη των συνδυαστικών μηχανισμών.

(6) Η Επιτροπή θα πρέπει να είναι αρμόδια για την εκτέλεση του προγράμματος βάσει 
του άρθρου 58 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 966/2012. ▌

(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 ιδίως στο πλαίσιο του σχεδίου ανάπτυξης 
ικανοτήτων της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας και λαμβάνοντας υπόψη 
επίσης, κατά περίπτωση, συνεργατικές πρωτοβουλίες σε περιφερειακή βάση, τα κράτη 
μέλη εντοπίζουν και ενοποιούν αμυντικές απαιτήσεις και καθορίζουν τις τεχνικές 
προδιαγραφές του έργου. Θα πρέπει επίσης να διορίσουν έναν διαχειριστή έργου ως 
επικεφαλής των εργασιών που σχετίζονται με την ανάπτυξη συνεργατικού έργου. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να συμβουλεύεται τον διαχειριστή έργου σχετικά με την 
πρόοδο που έχει υλοποιηθεί στο πλαίσιο της δράσης πριν από την εκτέλεση της 
πληρωμής προς τον δικαιούχο της επιλέξιμης δράσης ούτως ώστε ο διαχειριστής 
έργου να μπορεί να διασφαλίζει την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων από τους 
δικαιούχους. 

▌(9) Η χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης δεν θα πρέπει να επηρεάζει την εξαγωγή 
προϊόντων, εξοπλισμού ή τεχνολογιών ούτε τη διακριτική ευχέρεια 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, 
που ορίζονται στην κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου2.

(10) Δεδομένου ότι ο στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη της ανταγωνιστικότητας 
και της αποτελεσματικότητας 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 

1 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).

2 Κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, για τον 
καθορισμό κοινών κανόνων που διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών στρατιωτικής 
τεχνολογίας και εξοπλισμού (ΕΕ L 335 της 13.12.2008, σ. 99).
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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 που αναπτύσσονται στην 
Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της διαλειτουργικότητάς τους. 

(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. 

(12) Η διασυνοριακή συνεργασία για την ανάπτυξη αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών 
έχει συχνά παρεμποδιστεί λόγω της δυσκολίας να συμφωνηθούν κοινές τεχνικές 
προδιαγραφές ή πρότυπα και να προαχθεί η διαλειτουργικότητα. Η απουσία ή το 
περιορισμένο επίπεδο κοινών τεχνικών προδιαγραφών ή προτύπων έχουν οδηγήσει σε 
αυξημένη πολυπλοκότητα, επικαλύψεις, καθυστερήσεις και υπερτιμολόγηση των 
δαπανών στη φάση της ανάπτυξης. Η συμφωνία σχετικά με κοινές τεχνικές 
προδιαγραφές ή πρότυπα θα πρέπει να αποτελεί πρωταρχική 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 
ή προτύπων θα πρέπει επίσης να είναι επιλέξιμες για στήριξη στο πλαίσιο του 
προγράμματος.

(13) Δεδομένου ότι στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
και της αποτελεσματικότητας της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης, που θα 
συμβάλουν στη στρατηγική αυτονομία 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. Άλλες οντότητες που είναι 
εγκατεστημένες στην ΕΕ και δεν ελέγχονται πραγματικά από κράτη μέλη ή 
υπηκόους τους δύνανται να είναι επιλέξιμες για τους σκοπούς μιας δράσης που 
χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος, εφόσον υφίστανται οι 
αναγκαίοι μηχανισμοί προκειμένου να διασφαλίζεται ότι ο πραγματικός έλεγχος 
στην επιχείρηση από τρίτη χώρα ή οντότητα τρίτης χώρας αφαιρείται και ότι 
παρεμποδίζεται η πρόσβασή τους σε ευαίσθητες πληροφορίες που αφορούν τη 
δράση. Η επιχείρηση θα πρέπει να παράσχει στην Επιτροπή τα απαραίτητα 
στοιχεία που αποδεικνύουν ότι υφίστανται οι αναγκαίοι μηχανισμοί. Προκειμένου 
να αξιολογηθεί ο πραγματικός έλεγχος μιας επιχείρησης, είναι απαραίτητο να 
προσδιορίζονται ο τόπος και ο τρόπος λήψης στρατηγικών εμπορικών αποφάσεων. 
Αυτό προϋποθέτει ανάλυση της διακυβέρνησης της επιχείρησης, η οποία θα πρέπει 
να διενεργείται με βάση μια συνολική θεώρηση του τρόπου λειτουργίας της 
επιχείρησης. Είναι επίσης σκόπιμο να εξετάζονται άλλες πτυχές που είναι πιθανό να 
επηρεάσουν τη λήψη αποφάσεων για στρατηγικά οικονομικά ζητήματα, όπως τα 
δικαιώματα των μετόχων, οι χρηματοοικονομικοί δεσμοί και η εμπορική 
συνεργασία μεταξύ της επιχείρησης και όλων των μετόχων της από τρίτες χώρες. 
Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των βασικών συμφερόντων 
άμυνας και 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. Οι υλικοί, 
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άυλοι και ανθρώπινοι πόροι θα πρέπει να είναι ελεύθεροι προς χρήση και 
απαλλαγμένοι από οιονδήποτε περιορισμό έναντι τρίτων χωρών. 

(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, και ειδικά τα έργα με σημαντική συμμετοχή ΜΜΕ και εταιρειών μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης, ιδίως διασυνοριακών ΜΜΕ, θα πρέπει να είναι επιλέξιμα για 
αυξημένο ποσοστό χρηματοδότησης.

(14α) Επιλέξιμες δράσεις που αναπτύσσονται με σημαντική συμμετοχή ΜΜΕ οι οποίες 
υποστηρίζουν το άνοιγμα της αλυσίδας εφοδιασμού, συμβάλλουν άμεσα στους 
στόχους του προγράμματος.

(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, χρηματοδοτικού μέσου ή δημόσιας σύμβασης, η κοινοπραξία θα πρέπει 
να διορίσει ένα από τα μέλη της ως συντονιστή, ο οποίος θα είναι το κύριο σημείο 
επαφής με την Επιτροπή.

(16) Η προώθηση της καινοτομίας και της τεχνολογικής ανάπτυξης στην αμυντική 
βιομηχανία της Ένωσης θα πρέπει να καθιστά δυνατή τη διατήρηση και την 
ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της τεχνογνωσίας της αμυντικής βιομηχανίας της 
Ένωσης και να συμβάλλει στην ενίσχυση της τεχνολογικής και βιομηχανικής 
ανεξαρτησίας 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 ως κριτήριο 
χορήγησης. Εντός της Ένωσης, οι κοινές προτεραιότητες όσον αφορά τις αμυντικές 
ικανότητες προσδιορίζονται κυρίως μέσω του σχεδίου ανάπτυξης ικανοτήτων. Το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 19ης και 20ής Δεκεμβρίου 2013 υπογράμμισε ότι είναι 
σημαντικό να καταστούν διαθέσιμες βασικές ικανότητες και να αντιμετωπισθούν 
κρίσιμες ελλείψεις μέσω συγκεκριμένων σχεδίων σε τομείς όπως τα 
τηλεκατευθυνόμενα αεροπορικά συστήματα, η ικανότητα ανεφοδιασμού εν πτήσει, 
οι δορυφορικές επικοινωνίες και ο κυβερνοχώρος. Επιπλέον, στην ανακοίνωσή της 
της 30ής Νοεμβρίου 2016 με τίτλο «Σχέδιο δράσης για την ευρωπαϊκή άμυνα», η 
Επιτροπή τόνισε την ανάγκη να μεγιστοποιηθούν οι πολιτικοστρατιωτικές 
συνέργειες, μεταξύ άλλων σε τομείς όπως η διαστημική πολιτική, η 
κυβερνοασφάλεια, η κυβερνοάμυνα και η θαλάσσια ασφάλεια. 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, ▌υπό την προϋπόθεση ότι εξυπηρετούν το συμφέρον 
της Ένωσης στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας και δεν συνιστούν εμπόδιο 
στη συμμετοχή κανενός κράτους μέλους.

(16α) Τα κράτη μέλη εργάζονται μεμονωμένα και από κοινού για την ανάπτυξη, την 
παραγωγή και την επιχειρησιακή χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, οχημάτων 
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και σκαφών. Η επιχειρησιακή χρήση περιλαμβάνει τη διενέργεια επιθέσεων σε 
στρατιωτικούς στόχους. Η έρευνα και η ανάπτυξη που συνδέονται με την ανάπτυξη 
τέτοιων συστημάτων, στρατιωτικών και μη στρατιωτικών, υποστηρίζονται με 
κονδύλια της ΕΕ και προβλέπεται αυτό να συνεχιστεί στο μέλλον, ενδεχομένως και 
στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος. Καμία διάταξη του παρόντος κανονισμού 
δεν παρεμποδίζει τη νόμιμη χρήση των τεχνολογιών ή των προϊόντων που 
αναπτύσσονται στο πλαίσιό του.

(17) Για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των χρηματοδοτούμενων δράσεων, η δέσμευση 
των κρατών μελών για αποτελεσματική συνεισφορά στη χρηματοδότηση των 
δράσεων θα πρέπει να αποτελεί κριτήριο χορήγησης για τις δράσεις αυτές και να 
αποτυπώνεται σε έγγραφη πράξη.

(18) Για να διασφαλιστεί η συμβολή των χρηματοδοτούμενων δράσεων στην 
ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής αμυντικής 
βιομηχανίας, οι δράσεις θα πρέπει να είναι αγορακεντρικές και προσανατολισμένες 
στη ζήτηση, μεταξύ άλλων και για τις τεχνολογίες διπλής χρήσης, 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.

(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 ανάπτυξης. Ωστόσο, για άλλες δράσεις στη φάση της 
ανάπτυξης θα πρέπει να καλυφθεί το σύνολο του επιλέξιμου κόστους. 

(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. Επιπλέον, τα αποτελέσματα δράσεων που χρηματοδοτούνται στο 
πλαίσιο του προγράμματος δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε οιονδήποτε περιορισμό 
από τρίτη χώρα ή οντότητα τρίτης χώρας.

(21) Η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον 
αφορά την έγκριση διετούς προγράμματος εργασίας σύμφωνα με τους στόχους του 
προγράμματος, ιδίως δε τον στόχο της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό να διεξαγάγει η Επιτροπή, κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων 
σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις 
αρχές που ορίζει η διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση 
του νομοθετικού έργου1. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη 
συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους 

1 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
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εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 
συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 
Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. 
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 καθιστά δυνατή την ανοιχτή, 
αμερόληπτη και διαφανή διασυνοριακή συμμετοχή ΜΜΕ και, συνεπώς, ποσοστό 
15% τουλάχιστον του συνολικού προϋπολογισμού να διατίθεται για τέτοιες δράσεις, 
το οποίο θα επιτρέψει στις ΜΜΕ να συμπεριληφθούν στις αξιακές αλυσίδες των 
δράσεων. Από αυτό το ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού θα πρέπει να 
επωφελούνται επίσης εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Μια κατηγορία έργων θα 
πρέπει να είναι ειδικά αφιερωμένη στις ΜΜΕ.

(21α) Σε όλες οι δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος συμμετέχουν οντότητες από 
τουλάχιστον τρία κράτη μέλη. Η χρήση ενός συστήματος γενικών αδειών 
μεταφοράς για τους σκοπούς του προγράμματος αναμένεται ότι θα μειώσει 
σημαντικά τα διοικητικά έξοδα που προκύπτουν από μεταφορές μεταξύ των 
συμμετεχόντων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, ως εκ τούτου, να δημοσιεύουν τις 
γενικές άδειες μεταφοράς που αφορούν το παρόν πρόγραμμα. Εφόσον είναι 
απαραίτητο για την εκτέλεση του προγράμματος, τα θεσμικά και λοιπά όργανα και 
οι οργανισμοί της Ένωσης, καθώς και οι διαχειριστές έργων θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται στις εν λόγω άδειες.

(21β) Για να διασφαλιστεί η επιτυχία του προγράμματος, η Επιτροπή θα πρέπει να 
καταβάλει κάθε προσπάθεια να διατηρήσει τον διάλογο με ένα ευρύ φάσμα της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων ΜΜΕ και μη παραδοσιακών 
προμηθευτών στον τομέα της άμυνας.

(22) Προκειμένου να αποκομιστούν οφέλη από την εμπειρογνωσία του στον τομέα της 
άμυνας, o Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας θα αναλάβει τον ρόλο παρατηρητή στην 
επιτροπή των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα 
συνδράμει επίσης την επιτροπή των κρατών μελών. 

(22α) Θα πρέπει να χορηγηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθεστώς παρατηρητή στην 
επιτροπή των κρατών μελών.

(23) Για την επιλογή των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα, η 
Επιτροπή ▌θα πρέπει να οργανώνει ανταγωνιστικές προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων, όπως προβλέπεται στον κανονισμό αριθ. 966/2012. Μετά την αξιολόγηση 
των προτάσεων που θα λαμβάνονται, η οποία θα γίνεται με τη βοήθεια ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων, που θα πρέπει να επιλέγονται βάσει διαφανούς διαδικασίας, η 
Επιτροπή θα επιλέγει τις δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του 
προγράμματος. Όσον αφορά τους εμπειρογνώμονες, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διασφαλίζει την αυστηρή τήρηση των σχετικών κανόνων της για την αποφυγή 
συγκρούσεων συμφερόντων. Θα πρέπει, επιπλέον, να καταβάλλει κάθε προσπάθεια 
για να διασφαλίζει ότι οι εμπειρογνώμονες προέρχονται από ένα όσο το δυνατόν 
ευρύτερο φάσμα κρατών μελών. Προκειμένου να διασφαλιστούν ομοιόμορφοι όροι 
για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή 
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εκτελεστικές αρμοδιότητες για τη θέσπιση και την εφαρμογή του προγράμματος 
εργασίας, καθώς και για τη χορήγηση της χρηματοδότησης σε επιλεγμένες δράσεις. Οι 
εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

(24) Για την έγκριση των προαναφερθεισών εκτελεστικών πράξεων θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί η διαδικασία εξέτασης, λαμβανομένων υπόψη των σημαντικών 
επιπτώσεών τους για την εφαρμογή της βασικής πράξης.

(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 και εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης σε έργα στο πλαίσιο του 
προγράμματος, καθώς και η συμμετοχή ΜΜΕ και εταιρειών μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης στην παγκόσμια αξιακή αλυσίδα. Θα πρέπει να περιλαμβάνονται 
πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των δικαιούχων και την κατανομή των 
κονδυλίων μεταξύ επιχειρήσεων και κρατών μελών στο πλαίσιο του προγράμματος, 
εφόσον είναι τεχνικά εφικτό. Τέλος, θα πρέπει να προτείνει, σε συνάρτηση με το 
ερευνητικό σκέλος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, λύσεις για τη μείωση της 
εξάρτησης της Ένωσης από τα προϊόντα και τις τεχνολογίες οντοτήτων τρίτων 
χωρών, κυρίως αυτών που εντοπίζονται κατά την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού.

(25α) Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το 2020, είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ένα σταθερό 
πλαίσιο για αυτού του είδους τις δράσεις, μεταξύ άλλων με τη θέσπιση ειδικής 
γραμμής του προϋπολογισμού και προσαρμοσμένων εκτελεστικών μέτρων.

(25β) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν την ευρύτερη δυνατή 
προώθηση του προγράμματος, προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά του 
και, κατά συνέπεια, να βελτιωθούν η ανταγωνιστικότητα της αμυντικής 
βιομηχανίας και οι αμυντικές ικανότητες των κρατών μελών.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Θεσπίζεται ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας (εφεξής: 
«το πρόγραμμα») για δράση της Ένωσης, που καλύπτει το χρονικό διάστημα από την 1η 
Ιανουαρίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Άρθρο 2

Στόχοι

Το πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους στόχους:

α) ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της αποτελεσματικότητας και της 
καινοτόμου ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας σε όλη την Ένωση, η 
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οποία συμβάλλει στη στρατηγική αυτονομία της Ένωσης, μέσω της στήριξης 
δράσεων που διεξάγονται στην Ένωση κατά τη φάση ανάπτυξής τους·

β) στήριξη και αξιοποίηση της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών και της 
συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής, μεταξύ 
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και 
εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης, για την ανάπτυξη τεχνολογιών ή 
προϊόντων αποκλειστικά σύμφωνα με τις προτεραιότητες που συμφωνούνται 
από κοινού από τα κράτη μέλη εντός της Ένωσης, ιδίως στο πλαίσιο του 
σχεδίου ανάπτυξης ικανοτήτων της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και 
Άμυνας, με στόχο την αποφυγή επικαλύψεων και την ενίσχυση των αξιακών 
αλυσίδων της αμυντικής βιομηχανίας, με αποτέλεσμα τη συμβολή στη 
δημιουργία νέας διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων·

γ) ενίσχυση της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας στον τομέα της 
άμυνας και συμβολή στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ έρευνας και 
ανάπτυξης, με αποτέλεσμα τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας της 
ενωσιακής αμυντικής βιομηχανίας στην εσωτερική αγορά και στην 
παγκόσμια αγορά, μεταξύ άλλων μέσω ενοποίησης, όπου κρίνεται 
ενδεδειγμένο·

γ α) προώθηση της τυποποίησης των αμυντικών συστημάτων και της 
διαλειτουργικότητάς τους, που θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να 
επωφεληθούν από σημαντικές οικονομίες κλίμακας· 

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως «εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης», 
όπως αναφέρονται στο σημείο β), νοούνται οι επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ και 
απασχολούν κατ’ ανώτατο όριο 3 000 άτομα. Ο αριθμός των απασχολούμενων ατόμων 
υπολογίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4, 5 και 6 του τίτλου Ι του παραρτήματος στη 
σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής1.

Άρθρο 3

Προϋπολογισμός

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 συναφών ειδικών μέσων του 
ΠΔΠ.

Άρθρο 4

Γενικές διατάξεις χρηματοδότησης

1. Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης δύναται να παρέχεται μέσω των μορφών 
χρηματοδότησης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, 
▌ειδικότερα μέσω επιδοτήσεων και, στις ενδεδειγμένες περιπτώσεις, 

1 Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό 
των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 
20.5.2003, σ. 36).
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χρηματοδοτικών μέσων και δημόσιων συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων 
συνδυαστικών μηχανισμών.

▌

2. Τα είδη χρηματοδότησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και οι μέθοδοι 
εφαρμογής επιλέγονται με βάση τη δυνατότητά τους να συμβάλλουν στην επίτευξη 
των συγκεκριμένων στόχων των δράσεων και να αποφέρουν αποτελέσματα, 
λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, του κόστους των ελέγχων, του διοικητικού φόρτου και 
του κινδύνου σύγκρουσης συμφερόντων.

3. Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης εφαρμόζεται από την Επιτροπή όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 ▌.

4. Τα κράτη μέλη διορίζουν διαχειριστή έργου ▌. Η Επιτροπή συμβουλεύεται τον 
διαχειριστή έργου σχετικά με την πρόοδο που έχει υλοποιηθεί στο πλαίσιο της 
δράσης πριν από την εκτέλεση της πληρωμής προς τους επιλέξιμους δικαιούχους  
▌.

Άρθρο 5

Είδη χρηματοδοτικών μέσων

1. Τα χρηματοδοτικά μέσα που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τον τίτλο VIII του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για οντότητες που υλοποιούν 
δράσεις σύμφωνα με το άρθρο 6.

2. Δύνανται να χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα είδη χρηματοδοτικών μέσων:

α) επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου·

β) δάνεια ή εγγυήσεις·

γ) μέσα επιμερισμού κινδύνου.

Άρθρο 6

Επιλέξιμες δράσεις

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 αναπτύσσονται στην 
Ένωση, όσον αφορά:

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·
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β) την ανάπτυξη πρωτοτύπων για ένα αμυντικό προϊόν, υλικό ή άυλο στοιχείο ή 
τεχνολογία. Το πρωτότυπο είναι ένα μοντέλο προϊόντος ή τεχνολογίας που 
μπορεί να καταδείξει την απόδοση του στοιχείου σε επιχειρησιακό 
περιβάλλον·

γ) την εκτέλεση δοκιμών για ένα αμυντικό προϊόν, υλικό ή άυλο στοιχείο ή 
τεχνολογία·

δ) την έγκριση αμυντικού προϊόντος, υλικού ή άυλου στοιχείου ή τεχνολογίας· η 
έγκριση είναι ολόκληρη η διαδικασία κατά την οποία καταδεικνύεται ότι ο 
σχεδιασμός ενός προϊόντος/στοιχείου/τεχνολογίας πληροί τις καθορισμένες 
απαιτήσεις. Αυτή η διαδικασία παρέχει αντικειμενικά στοιχεία σύμφωνα με τα 
οποία καταδεικνύεται ότι οι ιδιαίτερες απαιτήσεις ενός σχεδιασμού έχουν 
επιτευχθεί·

ε) την πιστοποίηση αμυντικού προϊόντος ή τεχνολογίας. Η πιστοποίηση είναι η 
διαδικασία σύμφωνα με την οποία μια εθνική αρχή πιστοποιεί ότι το 
προϊόν/στοιχείο/τεχνολογία συμμορφώνεται με τους εφαρμοστέους 
κανονισμούς·

στ) τη διεξαγωγή μελετών, όπως μελέτες σκοπιμότητας και άλλα συνοδευτικά 
μέτρα.

2. Η δράση αναλαμβάνεται με συνεργασία τουλάχιστον τριών επιχειρήσεων που είναι 
εγκατεστημένες σε τουλάχιστον τρία διαφορετικά κράτη μέλη. Τρεις, τουλάχιστον, 
από τις επιχειρήσεις που είναι δικαιούχοι δεν τελούν υπό τον άμεσο ή έμμεσο 
πραγματικό έλεγχο του ίδιου φορέα ούτε ασκούν αμοιβαίο έλεγχο.

3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, ως «πραγματικός έλεγχος» νοείται η σχέση 
που συνίσταται σε δικαιώματα, συμβάσεις ή άλλα μέσα τα οποία, είτε χωριστά είτε 
από κοινού, και λαμβανομένων υπόψη των σχετικών πραγματικών ή νομικών 
εκτιμήσεων, παρέχουν τη δυνατότητα άσκησης άμεσης ή έμμεσης αποφασιστικής 
επιρροής σε μια επιχείρηση, ιδίως:

α) με το δικαίωμα χρήσης όλων ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων μιας 
επιχείρησης·

β) με δικαιώματα ή συμβάσεις που παρέχουν αποφασιστική επιρροή στη 
σύνθεση, την ψηφοφορία ή τις αποφάσεις των οργάνων μιας επιχείρησης ή 
καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο επηρεάζουν αποφασιστικά τη λειτουργία της 
επιχείρησης. 

4. Όταν πρόκειται για τις δράσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχεία β) έως στ), 
η δράση πρέπει να βασίζεται σε κοινές τεχνικές προδιαγραφές, ούτως ώστε να 
ενισχύονται η τυποποίηση και η διαλειτουργικότητα των συστημάτων.

4α. Δράσεις για προϊόντα που σχετίζονται με όπλα μαζικής καταστροφής και 
συναφείς τεχνολογίες πυρηνικών κεφαλών, δράσεις για προϊόντα που σχετίζονται 
με απαγορευμένα όπλα και πυρομαχικά, όπλα που δεν συμμορφώνονται με το 
διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, όπως πυρομαχικά διασποράς σύμφωνα με τη 
Σύμβαση για τα πυρομαχικά διασποράς, νάρκες κατά προσωπικού σύμφωνα με τη 
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Σύμβαση για την απαγόρευση της χρήσης, της αποθήκευσης, της παραγωγής και 
της διακίνησης ναρκών κατά προσωπικού και για την καταστροφή τους, 
εμπρηστικά όπλα σύμφωνα με το Πρωτόκολλο ΙΙΙ της Σύμβασης για τα 
απάνθρωπα όπλα, καθώς και πλήρως αυτόνομα όπλα που καθιστούν δυνατή την 
πραγματοποίηση επιθέσεων χωρίς ανθρώπινο έλεγχο στις αποφάσεις όσον αφορά 
τους στόχους και την εμπλοκή, δεν είναι επιλέξιμες. 

Άρθρο 7

Επιλέξιμες οντότητες

1. Οι δικαιούχοι και οι υπεργολάβοι τους είναι δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
εγκατεστημένες στην Ένωση, που δεν ελέγχονται πραγματικά από τρίτη χώρα ή 
οντότητα τρίτης χώρας 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 κανενός είδους έλεγχο ή 
περιορισμό από τρίτη χώρα ή οντότητα τρίτης χώρας.

1α. Σε περίπτωση αλλαγής, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της δράσης, στον 
πραγματικό έλεγχο της επιχείρησης κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 3, 
η επιχείρηση ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή, η οποία αξιολογεί κατά πόσον 
εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

1β. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, μια επιχείρηση εγκατεστημένη στην 
Ένωση η οποία ελέγχεται πραγματικά από τρίτη χώρα ή οντότητα τρίτης χώρας 
κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 3, είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω ενός ή 
περισσοτέρων ενδιάμεσων επιχειρήσεων, μπορεί να είναι επιλέξιμη εφόσον, για 
τους σκοπούς μιας δράσης που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος, 
υφίστανται οι αναγκαίοι μηχανισμοί προκειμένου να διασφαλίζεται ότι πληρούνται 
συγκεκριμένα όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) αφαιρείται ο πραγματικός έλεγχος τρίτης χώρας ή οντότητας τρίτης χώρας 
επί της επιχείρησης·

β) αποτρέπεται η πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες που αφορούν τη 
δράση· και

γ) η κυριότητα της διανοητικής ιδιοκτησίας και τα αποτελέσματα που 
απορρέουν από τη δράση παραμένουν στον δικαιούχο κατά τη διάρκεια της 
δράσης και μετά την ολοκλήρωσή της και δεν υπόκεινται σε κανενός είδους 
έλεγχο ή περιορισμό από τρίτη χώρα ή οντότητα τρίτης χώρας.

Η επιχείρηση παρέχει στην Επιτροπή τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν 
ότι υφίστανται οι αναγκαίοι μηχανισμοί.
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2. Εάν ο δικαιούχος, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1, αναπτύσσει μια δράση, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 6, στο πλαίσιο της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας, είναι 
επιλέξιμος για την αυξημένη χρηματοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 11 
παράγραφος 2 όσον αφορά τη συγκεκριμένη δράση.

2β. Εάν δεν υπάρχουν ανταγωνιστικά υποκατάστατα άμεσα διαθέσιμα στην Ένωση 
και αν η χρήση αυτή δεν θα αντέβαινε στα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας της 
Ένωσης και των κρατών μελών της, οι δικαιούχοι και οι υπεργολάβοι τους 
μπορούν να χρησιμοποιούν περιουσιακά στοιχεία, υποδομές, εγκαταστάσεις και 
πόρους που βρίσκονται ή διατηρούνται εκτός του εδάφους των κρατών μελών της 
Ένωσης ή ελέγχονται από τρίτες χώρες.

Κατά την εκτέλεση επιλέξιμης δράσης, οι δικαιούχοι και οι υπεργολάβοι τους 
δύνανται επίσης να συνεργάζονται με επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες εκτός 
του εδάφους των κρατών μελών ή ελέγχονται αποκλειστικά από τρίτες χώρες ή 
από οντότητες τρίτων χωρών, εάν αυτό δεν θα αντέβαινε στα συμφέροντα 
ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης και των κρατών μελών της. Οι δαπάνες που 
σχετίζονται με αυτές τις δραστηριότητες δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση 
στο πλαίσιο του προγράμματος.

Άρθρο 8

Δήλωση αιτούντων

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, συμπεριλαμβανομένων της κοινής θέσης του Συμβουλίου 2008/944/ΚΕΠΠΑ, 
του κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της 
διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης και της συναφούς εθνικής νομοθεσίας για τους 
ελέγχους των εξαγωγών.

Άρθρο 9

Κοινοπραξία

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 
χρηματοδοτικού μέσου ή δημόσιας σύμβασης.

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 για τα νέα προϊόντα, (σύμφωνα με τη συμφωνία 
επιδότησης), με εξαίρεση δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις προβλεπόμενες στο 
πρόγραμμα εργασίας ή στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων.
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Άρθρο 10

Κριτήρια χορήγησης

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:

α) αριστεία, βιομηχανικές επιδόσεις και παρουσία σημαντικών πλεονεκτημάτων 
έναντι υφιστάμενων προϊόντων ή τεχνολογιών· και

β) συμβολή στην καινοτομία και στην τεχνολογική ανάπτυξη των αμυντικών 
βιομηχανιών και, συνακόλουθα, στην ενίσχυση της βιομηχανικής και στρατηγικής 
αυτονομίας της Ένωσης στον τομέα των αμυντικών τεχνολογιών· και

β α) συμβολή στην ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη επιχειρήσεων του αμυντικού 
τομέα σε όλη την Ένωση· 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, ιδίως στο πλαίσιο του σχεδίου 
ανάπτυξης ικανοτήτων της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας· και

γ α) συμβολή στη δημιουργία νέας διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων· 
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

δ α) το ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού της δράσης που προορίζεται για τη 
συμμετοχή ΜΜΕ εγκατεστημένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε ως μελών της 
κοινοπραξίας είτε ως υπεργολάβων, είτε ως άλλων επιχειρήσεων στην αλυσίδα 
εφοδιασμού· 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. 

Άρθρο 11

Ποσοστά χρηματοδότησης

1. Η χρηματοδοτική συνδρομή την οποία παρέχει η Ένωση στο πλαίσιο του 
προγράμματος δεν δύναται να υπερβαίνει το 20 % του συνολικού επιλέξιμου 
κόστους της δράσης όταν η τελευταία αφορά την ανάπτυξη πρωτοτύπων, κατά την 
έννοια του άρθρου 126 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012. Σε όλες τις 
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υπόλοιπες περιπτώσεις, η συνδρομή δύναται να καλύπτει το συνολικό επιλέξιμο 
κόστος της δράσης.

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.

2α. Μια δράση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, μπορεί να επωφελείται 
από ποσοστό χρηματοδότησης αυξημένο κατά 10 επιπλέον εκατοστιαίες μονάδες, 
όταν το 15 % τουλάχιστον του συνολικού επιλέξιμου κόστους της διατίθεται σε 
ΜΜΕ εγκατεστημένες στην ΕΕ. Το αυξημένο αυτό ποσοστό χρηματοδότησης 
μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω κατά ποσοστό ισοδύναμο με το διπλάσιο του 
ποσοστού του συνολικού επιλέξιμου κόστους της δράσης που διατίθεται σε ΜΜΕ 
εγκατεστημένες σε κράτος μέλος άλλο από τα κράτη μέλη στα οποία είναι 
εγκατεστημένες οι άλλες επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη δράση και δεν είναι 
ΜΜΕ.

2β. Μια δράση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, δύναται να 
επωφεληθεί από ποσοστό χρηματοδότησης αυξημένο κατά 10 επιπλέον 
εκατοστιαίες μονάδες, όταν το 30 % τουλάχιστον του συνολικού επιλέξιμου 
κόστους της δράσης διατίθεται σε εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης 
εγκατεστημένες στην ΕΕ.

2γ. Οι έμμεσες επιλέξιμες δαπάνες καθορίζονται με εφαρμογή σταθερού ποσοστού 
25% επί του συνόλου των άμεσων επιλέξιμων δαπανών, εξαιρουμένων των 
άμεσων επιλέξιμων δαπανών για υπεργολαβική ανάθεση.

2δ. Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης που παρέχεται στο πλαίσιο του 
προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των αυξημένων ποσοστών 
χρηματοδότησης, δεν καλύπτει πάνω από το 100% του επιλέξιμου κόστους της 
δράσης.

Άρθρο 12

Κυριότητα και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

1. Η Ένωση δεν έχει στην κυριότητά της τα προϊόντα ή τις τεχνολογίες που 
προκύπτουν από τη δράση ούτε προβάλλει οποιαδήποτε αξίωση για ΔΔΙ, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, όσον αφορά τη δράση. 

1α. Τα αποτελέσματα δράσεων που λαμβάνουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 
προγράμματος δεν υπόκεινται σε κανενός είδους έλεγχο ή περιορισμό από τρίτη 
χώρα ή οντότητα.

1β. Εάν η ενωσιακή βοήθεια παρέχεται υπό μορφή δημόσιας σύμβασης για μελέτη, 
όλα τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα δωρεάν, μη αποκλειστικής άδειας χρήσης 
της μελέτης κατόπιν ρητού αιτήματός τους.

Άρθρο 12α

Γενικές άδειες μεταφοράς
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1. Για τους σκοπούς του παρόντος προγράμματος ισχύει το άρθρο 5 της οδηγίας 
2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 12 του παρόντος κανονισμού, η παράγραφος 1 του 
παρόντος άρθρου εφαρμόζεται στα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, 
καθώς και στους διαχειριστές έργου που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4 
του παρόντος κανονισμού κατ’ αναλογία.

Άρθρο 13

Πρόγραμμα εργασίας

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 16α, για τη θέσπιση διετούς προγράμματος εργασίας για τη διάρκεια του 
προγράμματος. Αυτό το ▌πρόγραμμα εργασίας είναι σύμφωνο με τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 2.

2. Το πρόγραμμα εργασίας ορίζει λεπτομερώς τις κατηγορίες των έργων που 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος. Οι κατηγορίες αυτές 
ευθυγραμμίζονται με τις προτεραιότητες όσον αφορά τις αμυντικές ικανότητες 
που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο β). Το πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνει 
επίσης μια κατηγορία έργων ειδικά για τις ΜΜΕ.

3. Το πρόγραμμα εργασίας διασφαλίζει ότι τουλάχιστον το 15% του συνολικού 
προϋπολογισμού θα διατεθεί σε δράσεις που διευκολύνουν τη διασυνοριακή 
ενσωμάτωση ΜΜΕ και εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Άρθρο 14

Διαδικασία χορήγησης

1. Κατά την εφαρμογή του προγράμματος, η χρηματοδότηση της Ένωσης χορηγείται 
έπειτα από ▌προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που προκηρύσσονται σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 και τον κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1268/12 της Επιτροπής2.

2. Οι προτάσεις που υποβάλλονται μετά την πρόσκληση υποβολής προτάσεων 
αξιολογούνται από την Επιτροπή με τη βοήθεια ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που 
είναι πολίτες της ΕΕ και προέρχονται από ένα όσο το δυνατόν ευρύτερο φάσμα 
κρατών μελών, οι οποίοι επιλέγονται με διαφανή διαδικασία, λαμβανομένων 

1 Οδηγία 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης 
Μαΐου 2009, για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές 
προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 146 
της 10.6.2009, σ. 1).

2 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής, της 29ης 
Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης 
(ΕΕ L 362 της 31.12.2012, σ. 1).
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υπόψη των ασυμβατοτήτων λόγω συγκρούσεων συμφερόντων, βάσει των 
κριτηρίων χορήγησης που προβλέπονται στο άρθρο 10. 

3. Η Επιτροπή χορηγεί, έπειτα από κάθε πρόσκληση υποβολής προτάσεων, τη 
χρηματοδότηση για τις επιλεγμένες δράσεις, μέσω εκτελεστικής πράξης. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 16 παράγραφος 2. 

Άρθρο 15

Ετήσιες δόσεις

Η Επιτροπή μπορεί να κατανέμει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού σε ετήσιες δόσεις.

Άρθρο 16

Επιτροπή

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 να συμβάλουν ως παρατηρητές.

2. Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 16α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό 
τους όρους του παρόντος άρθρου.

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 13 παράγραφος 1 εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο δύο ετών από την 
... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

3. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 13 παράγραφος 1 εξουσιοδότηση μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η 
απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν 
λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που ισχύουν ήδη.

4. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει 
διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις 
αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου.

5. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
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6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 13 παράγραφος 1 
τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν 
έχουν προβάλει αντίρρηση εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη 
κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή 
η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα 
την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται 
κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.

Άρθρο 17

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων

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.

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, μεταξύ άλλων η συμμετοχή 
ΜΜΕ και εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης, σε έργα που υλοποιούνται στο 
πλαίσιο του προγράμματος, καθώς και η ενσωμάτωση ΜΜΕ και εταιρειών μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης στην παγκόσμια αξιακή αλυσίδα. Η έκθεση περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με τις χώρες προέλευσης των δικαιούχων και την κατανομή 
την χρηματοδότησης μεταξύ επιχειρήσεων και κρατών μελών, εφόσον είναι 
τεχνικά εφικτό.

2α. Η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 προτείνει λύσεις για τη μείωση της 
εξάρτησης της ΕΕ από τα προϊόντα και τις τεχνολογίες οντοτήτων τρίτων χωρών, 
κυρίως αυτών που εντοπίζονται κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

2β. Εν ευθέτω χρόνω πριν από τη λήξη του παρόντος προγράμματος, η Επιτροπή 
υποβάλλει, εάν κρίνεται σκόπιμο, νομοθετική πρόταση για ένα νέο πρόγραμμα 
βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, συνοδευόμενη από κατάλληλη 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Άρθρο 18

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης

1. Η Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζει ότι, κατά την 
υλοποίηση δράσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, τα 
οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης προστατεύονται με προληπτικά μέτρα κατά της 
απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας, με τη διενέργεια 
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αποτελεσματικών ελέγχων και, σε περίπτωση που εντοπίζονται παρατυπίες, με την 
ανάκτηση ή, εάν είναι σκόπιμο, την επιστροφή των ποσών που καταβλήθηκαν 
αχρεωστήτως και, ανάλογα με την περίπτωση, με αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις.

2. Η Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν την εξουσία να διενεργούν ελέγχους ή, 
στην περίπτωση διεθνών οργανισμών, την εξουσία να διενεργούν επαλήθευση, 
σύμφωνα με συμφωνίες που έχουν συνάψει μ’ αυτούς, βάσει εγγράφων αλλά και 
επιτόπου, σε όλους τους δικαιούχους επιδοτήσεων, τους αναδόχους και τους 
υπεργολάβους που έχουν λάβει ενωσιακά κονδύλια δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού.

3. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) μπορεί να διενεργεί 
έρευνες, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και εξακριβώσεων, σύμφωνα με 
τις διατάξεις και διαδικασίες που ορίζει ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1 και ο κανονισμός (Ευρατόμ, 
ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου2, για τη διαπίστωση απάτης, διαφθοράς ή άλλης 
παράνομης δραστηριότητας κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, σε 
σχέση με συμφωνία ή απόφαση επιδότησης ή σύμβαση που χρηματοδοτείται 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 19

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε 
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

1 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που 
πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 
(OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).

2 Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, 
σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με 
σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2). 

 


