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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και 
Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής και ενθαρρύνει τις προσπάθειές της να 
«συντελέσει στην σταδιακή δημιουργία μιας ευρωπαϊκής αγοράς αμυντικού εξοπλισμού 
(EDEM), η οποία να είναι πιο διαφανής και ανοικτή μεταξύ των κρατών μελών και η 
οποία, σεβόμενη ταυτόχρονα τις ιδιαιτερότητες του τομέα, θα τον καταστήσει οικονομικά 
πιο αποδοτικό»·

2. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι οι τρέχουσες πολιτικές «δίκαιης επιστροφής» και 
«αντισταθμιστικών μέτρων» όσον αφορά τις στρατιωτικές προμήθειες οδηγούν σε 
μεγάλης κλίμακας στρέβλωση του ανταγωνισμού και τεχνητούς καταμερισμούς εργασίας 
μεταξύ των εργασιακών εταίρων και παρεμποδίζουν σε μεγάλο βαθμό την αποδοτικότητα 
των προμηθειών·

3. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η εγκαθίδρυση ευρωπαϊκής αμυντικής αγοράς είναι 
απαραίτητη, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι στρατιωτικές δαπάνες λαμβάνοντας 
υπόψη το μέγεθος της αγοράς, και την ανάγκη υψηλής τεχνολογίας και μεγάλων 
επενδύσεων·

4. επισημαίνει ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια σε επίπεδο ΕΕ με σκοπό την 
προώθηση της εναρμόνισης, της τυποποίησης με τις αποδεκτές προδιαγραφές 
διαλειτουργικότητας του NATO, και της συνεργασίας όσον αφορά τις στρατιωτικές 
προμήθειες σε συνάρτηση με συγκεκριμένες ανάγκες της Κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής 
Ασφαλείας και Άμυνας (ΚΕΠΑΑ) και ότι, στην πορεία, η κάλυψη των ελλειμμάτων του 
Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για τις Δυνατότητες (ECAP) πρέπει να θεωρηθεί 
προτεραιότητα από όλα τα κράτη μέλη·

5. προτρέπει την Επιτροπή να εργασθεί για τον περιορισμό της σημασίας του άρθρου 296 
της Συνθήκης ΕΚ·

6. προτρέπει την Επιτροπή να εργασθεί για την αφαίρεση του άρθρου 296 από την Συνθήκη 
ΕΚ ως έσχατο στόχο των προσπαθειών της να θεσπίσει συνεκτικό κανονιστικό πλαίσιο, 
όσον αφορά τις στρατιωτικές προμήθειες στην Ευρώπη· στο μεταξύ, ενθαρρύνει όλες τις 
προσπάθειες για τον περιορισμό της σημασίας του άρθρου αυτού και ζητεί από την 
Επιτροπή να ξεκινήσει ενδελεχή προβληματισμό και διεξοδική συζήτηση σχετικά με το 
περιεχόμενο του άρθρου, καθώς και σχετικά με την πρακτική της γενικής παρέκκλισης 
πριν από την αφαίρεσή του·

7. στο μεταξύ, συμφωνεί με την Επιτροπή ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να 
πεισθούν οι εθνικοί οργανισμοί που είναι αρμόδιοι για τις στρατιωτικές προμήθειες να 
παύσουν να ακολουθούν την πρακτική της γενικής παρέκκλισης από την εφαρμογή του 
άρθρου 296 και να ληφθούν μέτρα προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι στρατιωτικές 
προμήθειες καλύπτονται σε μεγαλύτερο βαθμό από την κοινοτική νομοθεσία παρά αμιγώς 
από την εθνική νομοθεσία·
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8. σημειώνει ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες εγχώριες και κοινοτικές κανονιστικές ρυθμίσεις 
ορισμένες εθνικές αγορές άμυνας, είναι σε μεγάλο βαθμό ανοικτές στον ανταγωνισμό, 
ενώ άλλες παραμένουν σχεδόν εντελώς κλειστές· προτρέπει, κατά συνέπεια, τις 
κυβερνήσεις να λάβουν σε εθνικό επίπεδο την απόφαση να ανοίξουν τις αγορές άμυνάς 
τους σε ευρύτερο ανταγωνισμό·

9. υποστηρίζει πλήρως τις προτάσεις της Επιτροπής που υποβλήθηκαν στο Πράσινο Βιβλίο 
της τον Σεπτέμβριο του 2004· η Επιτροπή πρέπει και να εκδώσει ερμηνευτική 
ανακοίνωση όπου θα δηλώνει την αποφασιστικότητά της να τερματίσει την καταχρηστική 
εφαρμογή του άρθρου 296 και να καταρτίσει, παράλληλα, νέα οδηγία προσαρμοσμένη 
στα ειδικά χαρακτηριστικά του τομέα της άμυνας σχετικά με τις προμήθειες όπλων, 
πυρομαχικών και πολεμικού υλικού σύμφωνα με το άρθρο 296·

10. προτρέπει τα κράτη μέλη να συνεργαστούν ενεργά με την Επιτροπή σχετικά με αυτήν την 
οδηγία και να αναθέσουν στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (ΕΑΟ) να αναπτύξει, ως 
συμπλήρωμα στη κοινοτική δράση, έναν κώδικα συμπεριφοράς που να αφορά τις 
στρατιωτικές προμήθειες σύμφωνα με το άρθρο 296·

11. τονίζει ότι αυτές οι πορείες δράσης είναι συμπληρωματικές, καθώς θα στρέφονται σε 
διαφορετικά τμήματα της αγοράς συμβάσεων στον τομέα της άμυνας, και ότι, πιο 
συγκεκριμένα, η προπαρασκευαστική εργασία που έχει αναλάβει ο ΕΑΟ για τον κώδικα 
συμπεριφοράς μπορεί να αποφέρει πολύ σημαντικά αποτελέσματα για τη μελλοντική 
εργασία σχετικά με την προτεινόμενη οδηγία· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για 
την έλλειψη πολιτικής βούλησης από τα κράτη μέλη να ενστερνιστούν την ανάγκη για 
ειδική οδηγία και τα καλεί να μην αφήσουν την πρόοδο όσον αφορά τον Κώδικα 
Συμπεριφοράς να εμποδίσει την πορεία προς τη θέσπιση οδηγίας·

12. προτρέπει την Επιτροπή να συνεργαστεί στενά με τον ΕΑΟ για την θέσπιση, παράλληλα, 
ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης με συνοδευτικά μέτρα στους σχετικούς τομείς, όπως π.χ 
ασφάλεια εφοδιασμού, μεταφορά, εξαγωγές, κρατικές ενισχύσεις και αντισταθμιστικά 
μέτρα, που είναι απαραίτητα προκειμένου να διαμορφωθούν ίσοι όροι για θεμιτό 
ενδοευρωπαϊκό ανταγωνισμό·

13. καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει τον ρόλο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και 
τη συμβολή τους στην κατασκευή προϊόντων διπλής χρήσης και στρατιωτικών προϊόντων 
για σκοπούς άμυνας και ασφάλειας·

14. αναγνωρίζει ότι τα προβλήματα σχετικά με τις στρατιωτικές προμήθειες στην ΕΕ 
συνδέονται εν μέρει με την απουσία αμφίδρομης συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες· 
επομένως, θέτει το ερώτημα εάν θα πρέπει να γίνει σύσταση στους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς για τις στρατιωτικές προμήθειες να στραφούν προς την αγορά περισσότερων 
ευρωπαϊκών προϊόντων· είναι πεπεισμένο ότι η νέα νομοθεσία της ΕΕ για τις 
στρατιωτικές προμήθειες δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο το οποίο δίνει την 
δυνατότητα στα επιχειρηματικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών να διεισδύσουν 
μονομερώς στις ευρωπαϊκές αγορές αμυντικού εξοπλισμού·

15. καλεί την Επιτροπή –μαζί με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας– να υποβάλει 
μακροπρόθεσμες προτάσεις υποδεικνύοντας πώς η στενότερη σύνδεση μεταξύ των 
ευρωπαϊκών αγορών αμυντικού εξοπλισμού και των αγορών στις ΗΠΑ, καθώς επίσης και 
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σε χώρες όπως η Ουκρανία και, σε συγκεκριμένους τομείς, η Ρωσία θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν τόσο σε μεγαλύτερη επιλογή όσο και σε αποτελεσματικότερη εξειδίκευση·

16. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η πολιτική της ΕΕ για τον αμυντικό εξοπλισμό πρέπει να 
βασιστεί στη δέουσα εκτίμηση και σεβασμό των αρχών δεοντολογίας και δικαιοσύνης 
όσον αφορά το εμπόριο όπλων· έχοντας αυτό υπόψη, ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
υποβάλει προτάσεις με σκοπό να εναρμονιστούν οι στρατιωτικές προμήθειες με την 
ανάγκη να τηρείται ο Κώδικας Συμπεριφοράς της ΕΕ για τις Εξαγωγές Όπλων· 
επαναλαμβάνει ότι όσο αυτός ο Κώδικας Συμπεριφοράς δεν είναι νομικά δεσμευτικός, ο 
σκοπός του για βελτίωση της διαφάνειας και για συνεισφορά σε μία ηθική ΚΕΠΠΑ δεν 
θα εκπληρωθεί·

17. ζητεί από την Επιτροπή να συνεργαστεί περαιτέρω με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
σχετικά με αυτό το ζήτημα και να εξασφαλίσει τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα 
προκαταρκτικών διαβουλεύσεων και διαφάνειας·

18. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσο τα κράτη μέλη, σε ορισμένες περιπτώσεις, 
χαρακτηρίζουν ως στρατιωτικό τον εξοπλισμό και την τεχνολογία διπλής χρήσης, 
αποφεύγοντας κατά συνέπεια την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις δημόσιες 
συμβάσεις.
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